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Delovni čas ambulante:
pon. do pet.: 7.30 – 9.30, 13.00 – 15.00
sobota: 7.30 – 9.00
ponedeljek, sreda, petek.: 18.00 – 19.00

ČESTITKA OB KRAJEVNEM PRAZNIKU!

Vljudno vabljeni v našo
ambulanto in trgovino!
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Lepo pozdravljeni v imenu novega 
sveta krajevne skupnosti Izlake. Leto je 
zopet naokoli, dnevi postajajo daljši in 
toplejši, narava se prebuja, bliža se pole-
tje in še bi lahko naštevali lepe stvari, ki 
se dogajajo v tem letnem času. No, naj 
naštejem le še eno, ki je za nas Izlačane 
zelo pomembna. To je praznovanje na-
šega krajevnega praznika, s katerim je 
pogojena tudi nova, letos jubilejna 20. 
izdaja Izlaških novic.

Izkoristil bi ta trenutek in se ob ju-
bileju zahvalil vsem, ki so v teh štiri-
najstih letih pomagali ustvarjati naše 
glasilo in ga spravili v takšno zavidanja 
vredno obliko, kot je sedaj.

Minulo leto je zaznamovala pred-
vsem vodna ujma, s katero je narava 
pokazala svojo moč in nam na svoj na-
čin povedala, kaj nas čaka, če ne bomo 
naredili korenitih sprememb v smeri 
zmanjšanja izpusta toplogrednih plinov 
in nasploh k varovanju čistega in zdra-
vega okolja. Nastalo je veliko škode in v 
času, ko je država zabredla v hudo go-
spodarsko krizo, bo preteklo kar nekaj 
časa, preden bomo vzpostavili predho-
dno stanje.

V svetu krajevne skupnosti bomo na-
redili vse, da bi se stanje čim prej nor-
maliziralo, za to pa bo potrebno tudi 
veliko potrpežljivosti in tudi pomoči 
z vaše strani, drage krajanke in dragi 
krajani. Prosimo vas tudi, da s svojimi 
pobudami pripomorete, da Izlake nare-
dimo še lepše, še čistejše in še bolj pri-
vlačne.

V maju bo zaživela tudi nova spletna 
stran www.izlake.si, na kateri dobite 
vse potrebne informacije, obrazce, po-
vezave in aktualne novice tako na kra-
jevnem kot tudi na občinskem nivoju, 
na njej pa lahko oddate tudi svoje po-
bude.

Želim vam lepo in mirno branje ter 
veliko lepih in sončnih dni.

UVODNI 
NAGOVOR

Borut Novšak, predsednik sveta KS 
Izlake

IZLAŠKE NOVICE izdaja Svet krajevne skupnosti Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake. Uredniški 
odbor pri svetu KS v sestavi: Alojzija Drnovšek, Uroš Miklavčič, Mateja Drnovšek, Borut Novšak 
in Špela Šikovec, ki je hkrati odgovorna urednica, ima sedež na KS Izlake, Izlake 3. Tel.: 03/56 
79 580, fax: 03/56 79 581. Teksti so delo članov uredniškega odbora in zunanjih sodelavcev. 
Fotografije: arhiv KS in zunanji sodelavci. Produkcija: Uroš Miklavčič. Tisk: Grafex d. o. o. Za 
napake v tisku ne odgovarjamo. Po sklepu sveta KS bodo IZLAŠKE NOVICE, kot informativ-
no glasilo krajanov Izlak, izhajale enkrat letno. Prejela jih bodo vsa gospodinjstva brezplačno. 
Splet: www.izlake.si, e-mail: info@izlake.si.
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Nobeno društvo na Izlakah nima tako 
dolge tradicije kot prav Prostovoljno 
gasilsko društvo Izlake. Ustanovljeno je 
bilo leta 1921 z imenom Prostovoljno 
gasilsko društvo Medija – Izlake,  usta-
novni člani pa so bili, vse do vključitve v 
vojno, izredno aktivni. Po koncu 2. sve-
tovne vojne je društvo ponovno zaživelo.

90-LETNICA PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA IZLAKE
ŠIK

ko nadaljuje, si komaj zapisujem. » Ena 
težjih je prav gotovo tista iz leta 1977, ko 
je gorela  »butanska« ... Pa na Gladežu 
hlev, kozolec, požar pa se je širil tudi na 
hišo. Takrat je bilo ogromno pametnih 
ljudi, za delo pa kar niso poprijeli ...«  
Na gasilstvo ga vežejo lepi spomini. In 
če bi se še enkrat odločal? »Postal bi po-
klicni gasilec! Mladim polagam na srce: 
biti gasilec je lep poklic. Težak, nevaren, 
opravljati ga je treba s srcem ... Lepo je, če 
lahko drugemu ponudiš pomoč!«

Benjamin, 25 let, spada med mlajše 

pa še partnerja. Pri izlaških gasilcih je 32 
let, spoštovanja dolga doba, predvsem 
za žensko! In ni navadna gasilka, tudi v 
tem poklicu so ženske precej izobražene. 
Je nižja častnica 1. stopnje in gasilska so-
dnica. Gasilci so jo, tako kot tudi ostale 
ženske v društvu, dobro sprejeli, nikoli 
se ni počutila odrinjeno ali manjvredno. 
Občasno se je udeleževala intervencij. 
»Vloga ženske v gasilskih vrstah je bolj 
v operativi, v nudenju prve pomoči in 
ne toliko gašenje in reševanje. Tako kot 
ostale članice sodelujem pri pripravah in 
izvedbah prireditev, vzdrževanju gasilske-
ga doma ...« Na gasilstvo jo vežejo lepi 
spomini. Pravi, da je bil to čas druženja, 
prijateljevanja ... Z žensko desetino se je 
šest let udeleževala  tekmovanj, njihov 
mentor je bil Pavle, in požele so kar pre-
cej dobrih rezultatov.

Sašo, 35 let, je gasilski častnik. Član 
društva je dvajset let in tudi njega je v 
gasilstvo potegnila družba.  Je namestnik 
poveljnika in zelo aktiven v operativni 
desetini. Usposobljen je za uporabo in 
delo z dihalnimi aparati. Vojaški rok je 
služil v Poklicni gasilski brigadi Koper, 
od koder je prinesel ogromno znanja in 
izkušenj. »Zame najhujša  je bila akcija v 
Tomosu, kjer je zagorelo na silvestrski ve-
čer, gasili pa  smo celo noč,«  pove in doda, 
da so mu do »živega« prišle tudi poplave 
v Železnikih. Skupaj z gasilskimi kolegi 

Pavle, 70 let, je med najstarejšimi 
člani. Pri 63 letih je »prestopil« v vete-
ranske vrste in je eden izmed petih, ki 
se ponašajo s tem nazivom. Več kot 50 
let je z dušo in srcem gasilec, pa se mi 
ob pogovoru z njim zdi, kot da je vsaj 
deset let mljaši. Z žarom v očeh pripo-
veduje, kako je leta 1963 delal šolo za 
gasilce in jo zaključil kot najboljši! »Pa 
ni bilo lahko,« pove.

Kot referent požarne varnosti na ETI-
ju je bil zaprisežen gasilstvu. Petnajst let 
je bil sočasno poveljnik »keramiškim« 
in prostovoljnim gasilcem. Skorajda ni 
funkcije, ki je v gasilstvu ne bi opravljal. 
Iz pogovora z ostalimi izvem, da je uspe-
šno vabil mlade fante in dekleta v dru-
štvo, jim predano prenašal svoje znanje 
in jih vzpodbujal. Bil je med najbolj 
zaslužnimi, da so izlaški gasilci začeli z 
rednimi vajami in zato tudi želi uspehe 
na raznih tekmovanjih. Na vprašanje, 
katera nesreča se mu je najbolj vtisnila v 
spomin, si vzame čas. Razumljivo, kajti 

člane. Je izprašan gasilec in član PGD 
Izlake štiri leta.

»Za gasilce sem se odločil zaradi tega, 
ker sem čutil, da lahko pomagam okoli-
ci, družbi. Pa rad se učim novih stvari 
... Navdušil me je prijatelj ...« pove in 
doda, da je že v šoli obiskoval gasilski 
krožek.  Na septembrske poplave je 
»priletel« s faksa, je absolvent kemije, 
in takoj začel z delom. Bilo je naporno, 
to je bila dosedaj njegova najhujša ne-
sreča. S fanti so se nato celo noč izme-
njavali na straži, naslednji dan pa je bil 
spet poln dogodkov.

Meta, dam se ne sprašuje po letih, je 
priseljena s Kozjanskega. V naše kraje 
je prišla iskat službo, našla prijatelje, nato 
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je  prebivalcem nesebično pomagal pri 
odpravi posledic divjanja narave, čeprav 
v kraju ni poznal nikogar. 

porno, stresno, da se ljudje ob nesrečah 
odzivamo zelo različno. Najtežje je, ko 
kljub dobro opravljenemu delu na njih 
letijo (neopravičene) graje, ko namesto 
kakšne vzpodbudne besede ali zahvale 
dobijo grde poglede in sočne kletvice. 
Obstajajo pa tudi ljudje, ki s svojo hva-
ležnostjo dvignejo timski duh.  Franc 
je človek, ki motivira soljudi. Gasilci 
pod njegovim vodstvom  zelo  uspešno 
sodelujejo z ostalimi izlaškimi društvi, 
pomagajo pri pripravah in izvedbah 
športnih in kulturnih prireditev, uspe-
šno sodelujejo tudi z osnovno šolo. 

Aktivni člani društva opravijo vsako 
leto ogromno število ur prostovoljnega 
dela na vzdrževanju ter stalni obnovi ga-
silskega doma. Najnovejša posodobitev 
bo nov večnamenski prostor v gasilskem 
domu, ki bo zgrajen v letošnjem letu.

V svoje vrste vabijo prav vse krajane, 
ki bi se želeli vključiti v njihovo društvo. 
Za dodatne informacije lahko obiščete 
njihovo spletno stran, jih pokličete ali 
pišete po e-pošti.

Praktične vaje so pomemben del usposabljanja gasilcev

PGD Izlake bo svoj okrogli jubilej 
praznovalo v okviru praznovanj Obči-
ne Zagorje. Vabijo nas, da se jim pri-
družimo 20. avgusta 2011.

V pogovoru s petimi člani PGD Izlake 
sem izvedela ogromno stvari, kar nekaj 
jih bo ostalo le v mojih zapiskih. Vsak 
od njih je prispeval svoj delček v skupni 
mozaik. Vem, da si iz zapisanega ne mo-
rete predstavljati celote, zato vas vabim, 
da se jim pridružite. Ugotovili boste, da 
dobi življenje drug pomen, če prosto-
voljno priskočiš na pomoč sočloveku.

Gasilci na očiščevalni akciji

Franc, 50 let, predsednik PGD 
Izlake. To  funkcijo opravlja osem let, 
član društva pa je več kot trideset let. 
Je častnik 1. stopnje, gasilski sodnik in 
človek, ki »skrbi, da zadeve funkcioni-
rajo«. Gasilci o njem govorijo same po-
zitivne stvari, sam pa je v svojih izjavah 
zelo skop. Tako iz pogovora razberem, 
da so se stvari premaknile na bolje, od-
kar je predsednik, da takšnega še ni bilo 
in želja sogovornikov je, da bi še dolgo 
ostal. Tako kot ostali svoje delo opravlja 
prostovoljno, z veliko odrekanja in ve-
čino nedeljskih dopoldnevov preživi v 
gasilskem domu. »Veliko ljudi me spra-
šuje, zakaj se tako ženem, zakaj počnem 
stvari zastonj ... Pa jim povem, da mi je 
to v veselje. In da nekdo pač mora po-
četi to ...« Prizna, da je velikokrat na-

Poplave
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Življenje je kot ladja, ki vse bolj se 
oddaljuje – ko ni je več, onstran obzorja 
nekdo jo pričakuje.

Drago Brečko se je rodil 30. oktobra 
leta 1928 v Ljubljani, Karolini Brečko in 
Konradu Palu. Najzgodnejša leta je pre-
živel na Prapretnem pri Vrhovem. S štiri-

ATU KARLIJU V SPOMIN
Njegovi domači

mi leti pa se je preselil v Radeče, saj se je 
njegova mama poročila s Ivanom Kroh-
netom, ki je v zakon pripeljal še svoje tri 
hčere. Po končani osnovni šoli je izobra-
ževanje nadaljeval na gimnaziji na Ptuju.

Med drugo svetovno vojno je bila dru-
žina preseljena v bližino Weiza na avstrij-
skem Štajerskem. Tam se je vpisal v vr-
tnarsko šolo in spoznal Hansa Stocknerja. 
Med njima se je spletlo prijateljstvo, ki sta 
ga skrbno negovala vse življenje.

Kljub temu, da bi lahko ostal v Avstriji, 
ga je vleklo nazaj k svoji družini, ki se je 
medtem že vrnila v Radeče. Zaposlil se je 
pri pošti v Zidanem Mostu, kasneje je bil 
premeščen v Trojane in nato na Izlake. 

Izlačanom se je vtisnil v spomin kot 
vedno nasmejan in zanesljiv pismonoša, 
ki je penzijo prinesel ob vsakem vreme-
nu. Petdeset let je bil član gasilskega dru-
štva Izlake. Z marljivim delom na kmetiji 
je veliko prispeval k urejeni podobi kra-
ja, kot kočijaž pa sodeloval pri kulturnih 

dogodkih, kot sta bila Kmečka ohcet na 
Vidrgi in Valvazorjev dan.

Izlačani so ga poznali kot uglajenega 
in razgledanega človeka, ki si je ob vsa-
kem delu vedno znal vzeti čas za prijate-
lje in znance. Bil je potrpežljiv, skromen, 
a izredno širokosrčen ter razumevajoč 
v odnosu do ljudi. V težkih trenutkih je 
bil tisti, ki je ohranil optimizem in vero 
v boljše čase, in tudi ko je bolezen že na-
čela njegovo zdravje, je ohranil svoj hu-
domušen smisel za humor in s tem širil 
tisto nalezljivo dobro voljo. Najbolj pa bo 
v spominu ostal kot človek, ki je svoje ži-
vljenje živel kot pomenljiv zgled vsem, ki 
smo ga poznali in imeli radi.

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga 

pospremili na njegovi zadnji poti, 28. ju-
lija 2010, g. župniku za opravljen obred, 
Pošti Slovenije ter izlaškim gasilcem za 
poslednje slovo.
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Avto moto društvo Izlake so v vsej 
svoji bogati zgodovini predstavljali čla-
ni društva, ki so vsak po svojih močeh 
prispevali k prepoznavnosti društva in 
kraja v Zasavju, Sloveniji in v svetu. Zato 
lahko zapišemo, da skorajda ni krajana, 
ki ne bi bil tako ali drugače povezan z na-
šim društvom, saj smo v teh letih opra-
vljali res pester nabor aktivnosti, name-
njenih vsem kategorijam udeležencev v 
cestnem prometu. Vsem, ki ste nam v 
60 letih našega delovanja pomagali in 
nas podpirali, se najlepše zahvaljujemo 
in vas, tako kot tudi vse ostale, vabimo, 
da se nam pridružite tudi v bodoče. Naše 
plemenito delo bomo, tako kot do sedaj, 
nadaljevali in si skupaj z vami prizade-
vali zagotoviti večjo varnost vseh ude-
ležencev v prometu ter s tem povezane 
ukrepe za izboljšanje prometne preven-
tive v krajevni skupnosti Izlake in širše. 

Zgodovina Avto moto društva Izla-
ke je pestra in bogata, saj smo šli skozi 
različna obdobja razvoja društva in de-
javnosti. Od ustanovitve v letu 1951 pa 
do danes smo si prizadevali, da bi  našim 
članom zagotovili čim več ugodnosti iz 
naslova članstva.

AMD IZLAKE OD 1951 DO 2011
OD LJUDSKE TEHNIKE, AVTO ŠOLE, MOTORISTIČNIH SREČANJ, TURISTIČNIH AVTO RELIJEV IN AVTO SLALOMOV DO 

PROMETNE PREVENTIVE
    Bogo Steklasa

tiva, poseben poudarek pa je namenjen 
prometni kulturi. Zgodovinski zapis 
50-letnega delovanja društva je zbran 
v zborniku »Najprej je bil Perl«, ki ga 
je pred desetimi leti sestavil naš krajan 
Roman Rozina.

no spremeniti prioritete našega dela. 
Poleg Policije in občinskega SPV, ki že 
vsa leta skrbita za prvošolce na začetku 
šolskega leta, smo se tudi sami aktivno 
vključili v zagotavljanje varnih poti za 
šolarje. Naše delo je kasneje nadgra-
dil občinski SPV, ki je v aktivnosti ob 
prvem šolskem dnevu vključil še več 
prostovoljcev. Pred dvema letoma pa je 
akcija prerasla v več, saj je SPV skupaj 
z Osnovno šolo Ivana Kavčiča pričel s 
projektom Šolska prometna služba.

Šolska prometna služba
Trenutno je to ena izmed zadnjih ve-

čjih in pomembnejših preventivnih ak-
cij v organizaciji Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu (v nadaljeva-
nju občinski SPV) v občini, kjer poleg 
članov drugih krajevnih društev tudi 
člani AMD Izlake pomagajo pri izvedbi 
projekta. Kljub temu, da je razvoj šolske 
prometne službe zelo pomemben in po-
treben, se vsakokrat soočamo s težavo, 
saj je premalo prostovoljcev, ki bi nam 
pomagali pri delu. Mirno lahko zapiše-
mo, da gre za skupen projekt in da se le 
na podlagi sodelovanja vseh odgovor-
nih za prometno varnost in prometno 
preventivo, šole in še posebej družin 
šoloobveznih otrok lahko pričakuje, da 
bomo zagotovili najboljše pogoje za var-
no pot šolarjem. 

Promet ni le opis nekega stanja, je 
zbir hitro  spremenljivih in v večini tudi 
neponovljivih situacij in zaradi tega od-
govorni za prometno infrastrukturo ne 
morejo zgraditi 100% varnih prometnih 
površin. Njihova dolžnost je, da upošte-
vajo in odpravijo čim več možnih dejav-
nikov, ki povzročajo možne nesreče, naša 
skupna naloga in odgovornost pa je, da 
glede na trenutne razmere zagotovimo 
največjo možno varnost za udeležence, v 
tem primeru šolarje,  v prometu. Ostane 
pa še ena pomembna stvar in to je, da 
morajo vsi, ki so v prometu, upoštevati 
prometna pravila in prometne predpise, 

Temeljno poslanstvo društva in zve-
ze avto moto društev je  pomoč na cesti, 
prometna varnost in prometna preven-

Vsem, ki želite in nam to sporočite 
na naš naslov AMD Izlake, Izlake 3, 
1411 Izlake, bomo poslali  brezplačen 
izvod zbornika.

Sodobna prometna infrastruktura ne 
pomeni samo krajšanje časa, ki ga po-
trebujemo, da pridemo od točke A do B 
ter boljšo pretočnost prometa, temveč 
prinaša s seboj tudi nevarnosti in pasti.  
Ker so Izlake na sredini poti med av-
tocesto in Zagorjem, se je po izgradnji 
avtoceste promet na tej cesti povečal do 
te mere, da je bilo potrebno več energi-
je usmeriti v prometno varnost in pred-
vsem preventivo. 

Ker izgradnja vzporedne cestne in-
frastrukture ne sledi obremenitvam 
in nevarnostim, ki jih prinaša takšna 
velika frekvenca vozil, je bilo potreb-
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v določenih primerih pa tudi prometno 
kulturo, ki naj bi bila nad predpisi. To je 
formula, ki zagotavlja najvišjo stopnjo 
varnosti udeležencev v prometu in vsa-
ko odstopanje od navedenega ima za po-
sledico situacije, ki se ne končajo vedno 
srečno. Zaradi navedenega vas vabimo, 
da se nam pridružite in tako po svojih 
najboljših močeh pomagate najmlajšim 
in šolarjem na poti v šolo in domov. 

Menimo, da je skrb za najmlajše dol-
goročna naložba v prometno preventi-
vo in varnost, hkrati pa temelj za izbolj-
šanje prometne kulture. 

Da bi bila pot v šolo še bolj varna in 
da bi bile prometne poti ustrezno ureje-
ne in označene, smo poleg že opisanega 
pripravili vrsto predlogov za izboljšanje 
stanja, ki smo jih naslovili na pristojne 
v občini. Med predlogi je bila izgradnja 
prehoda za pešce na Mlinšah, prome-
tna ureditev v križišču ob tovarni Eti 
d. d., varnost prometa v okolici šole. 
Še posebej pa smo opozorili na težave 
pešcev in predvsem šolarjev v Polšini, 
ne smemo pa pozabiti tudi  na prehod 
ceste v Hrastniku. 

AMZS inštruktor varne vožnje 
bo prikazal pravilno nastavitev voz-
nikovega delovnega prostora. Pred-
stavili bomo zgibanko za bolj varč-
no in varno vožnjo, svetovali pri 
izbiri in pravilni uporabi varno-
stne čelade ter še bi lahko naštevali. 
Prepričani smo, da je razlogov za obisk 
Družinske ure AMZS veliko.« 

V počastitev 60-letnice delovanja 
društva načrtujemo tudi izvedbo  avto-
slaloma in če pridobimo vsa potrebna 
soglasja, bo avtoslalom izveden  18. 6. 
2011. Vse informacije o avtoslalomu 
bomo objavili na lokalni televiziji in na 
naši spletni strani.

Kot smo zapisali, smo naše aktivnosti 
usmerili v prometno preventivo in sku-
paj z občinskim SPVjem sodelovali pri 
izvedbi državnih in mednarodnih pre-
ventivnih akcij, namenjenih vsem ude-
ležencem v prometu. Ob akcijah kot je 
Teden otroka, Teden prometne varnosti 
smo skupaj z vrtcem in osnovno šolo s 
kredo risali po prometnih površinah, 
izdelali in predstavili likovne in druge 
izdelke s katerimi so se šolarji predsta-
vili v poznavanju prometnih znakov, 
opozarjali na nujnost zmanjšanja hitro-
sti in večjo pozornost na območjih, kjer 
je večje število otrok. 

Nagradni natečaj za otroke v vrtcu in 
osnovnošolce

Tudi letos nismo pozabili na najmlaj-
še, zato smo skupaj z uredništvom Izla-
ških novic pripravili Nagradni natečaj, 
namenjen otrokom v vrtcu in osnovni 
šoli. In kako do nagrad? Tudi v bodoče bomo te težave in ne-

ustrezno ureditev spremljali in pristoj-
ne opozarjali na ureditev razmer, vas pa 
vabimo, da nam posredujete vaše pre-
dloge za varnejšo pot in vožnjo v okviru 
krajevne skupnosti Izlake. 

Družinska ura na Izlakah 
Tudi letos bomo organiziral Dru-

žinsko uro, ki se bo predstavila dne 4. 
6. 2011, ko bomo skupaj praznovali 
krajevni praznik KS Izlake. Predstavi-
tev Družinske ure smo si sposodili na   
spletnem portalu Avto moto zveze Slo-
venije (www.amzs.si), kjer je zapisano: 

»Ob šotoru, ki je postal naš zaščitni 
znak, bo letos stal prav poseben “zaboj”, 
v katerem bo razstavljen avto, ki smo ga 
uporabili v AMZS preskusnem trku. To 
je avto, ki smo ga uporabili za preskus, 
da bi ugotovili, ali je mogoče obstoječe 
mejnike varnosti (že) postaviti še neko-
liko višje. Hitrost je, ko govorimo o var-
nosti in trkih, ključna in prav to je do-
kazal tudi preskus z renaultom laguno, 
ki je v oviro trčila s hitrostjo 80 km/h in 
ne s hitrostjo 64 km/h, kar je sicer obi-
čajna hitrost pri tovrstnih preskusnih 
trkih. Ogled testnega avta, posnetki 
njegovega trka in razlaga posameznih 
posledic, ki so bile ugotovljene, vas zna 
prepričati v nasprotno. Prepričani smo, 
da bo to najbolj nazoren prispevek 
AMZS v seznanjanju o tem, kaj pomeni 
(pre)velika hitrost oziroma njene posle-
dice ob morebitnem trku. 

Pod šotor in okoli njega bomo po-
stavili tudi otroške sedeže. Strokov-
njak bo na voljo za vsa morebitna 
vprašanja o tem, kako prav izbrati 
in uporabljati otroški varnostni se-
dež. Motoristi bodo lahko presku-
sili svoj reakcijski čas na posebnem, 
prav za to namenjenem, skuterju. 
Kakšen vpliv ima alkohol na vožnjo, 
boste lahko videli ob pomoči posebnih 
očal in preverili, kako to vpliva na vaše 
motorične sposobnosti. 

Prelistajte Izlaške novice, preberite ka-
kšna je vaša naloga in nato hitro na delo. 
Vaši izdelki bodo razstavljeni na skupni 
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prireditvi ob praznovanju krajevnega 
praznika in tudi simbolično nagrajeni.

Članstvo AMD Izlake
Število članov društva je v zadnjih 

16 letih nihalo od 86 do nekaj več kot 
100 članov. Glede na trenutne razme-
re ocenjujemo, da smo bili na podro-
čju članstva uspešni, zavedamo pa se, 
da bi lahko še veliko postorili za naše 
člane. AMZS in AMD-ji si prizadeva-
mo, da bi se število članov povečalo, 
vzporedno pa potekajo tudi aktivnosti 
za povečanje števila bonitet ter izbolj-
šanje kvalitete storitev, ki so jih deležni 
naši člani.  Vse, ki bi želeli postati naši 
člani, vabimo, da nam to sporočijo ali 
se nam pridružijo na skupni prireditvi 
4. 6. 2011, kjer bodo poleg informacij 
o ugodnostih iz naslova članstva prejeli 
tudi vrsto drugih brošur, se seznanili s 
poslanstvom našega društva in AMZS 
ter si ogledali in sodelovali na Družin-
ski uri. 

Veliko družin ima dva ali več voz-
nikov, ki imajo svoja vozila in  dovolj 
je, da ima en član  družine sklenjeno 
osnovno članstvo, ostali pa lahko član-
ske ugodnosti, kot je pomoč mehani-
ka na cesti, prevoz pokvarjenega ali v 
prometni nesreči poškodovanega vo-
zila, upravičenost do klubskega nado-
mestnega vozila v primeru prometne 
nesreče  ali kraje vozila, uveljavljajo po  
polovični ceni.  Cena opisanega dru-
žinskega članstva znaša 20 €. Članskih 
kategorij je več, temu primerne pa so 
tudi letne članarine. Prihaja čas dopu-
stov in če načrtujete potovanje v sose-
dnje države, se lahko pred potovanjem 
zavarujete pred neljubimi situacijami 
v tujini in kupite knjižico Mednarodna 
pomoči, ki vam  zagotavlja pomoč in 
zaščito na potovanju v tujini. Kupijo jo 
lahko le člani  AMZS, vsem, ki imate 
sklenjeno  članstvo PLUS, pa je knji-
žica že priložena. Na podlagi knjižice 
Mednarodna pomoč imate brezplač-
no pomoč na cesti, ki jo nudijo par-
tnerski klubi v Evropi, prevoz v pro-
metni nesreči poškodovanega vozila 
iz tujine do vrednosti 1500 €, prevoz 
pokvarjenega vozila iz tujine do vre-

dnosti 1500 €, nadomestnega voznika 
za prevoz člana in vozila iz tujine do 
vrednosti 500 €, povrnitev stroškov  
prevoza oseb v tujini ali za vrnitev iz 
tujine do 300 €, stroške za nepredvi-
deno nočitev v tujini do 200 €, vleko 
vozila v tujini do 200 € ter kredit v sili 
v vrednosti 1000 € za nepredvidene 
izdatke (stroški zdravljenja, popravilo 
vozila, nakup rezervnih delov, stroški 
pravne pomoči, stroški tehnične ceni-
tve vozila itd.). Poleg mednarodnega 
vozniškega dovoljenja je za potova-
nje v tujino pomembno tudi   dovo-
ljenje  za vožnjo vozila v tujini, ki se 
izda vozniku, ki se odpravlja v tujino 
z motornim vozilom, registriranim v 
Republiki Sloveniji, ki ni njegova last. 
Vse v zvezi z ugodnostmi iz naslova 
članstva si lahko ogledate na spletni 
strani AMZS http://www.amzs.si, na 
vaša vprašanja pa lahko odgovore poi-
ščemo tudi mi, če nam pišete na naslov 
amd.izlake@gmail.com. 

Modelarska sekcija
Novica iz delovanja modelarske sek-

cije je, da se je njen član Jaro Kremser 
pričel udeleževati tekmovanj v katego-
riji hitrostnih čolnov, tako imenovani 
SAW (straight away).

Novo vodstvo AMD Izlake
Našemu društvu je na koncu man-

data uspelo povabiti k sodelovanju 
in vodenju novo, mlado in strokovno 
vodstvo. To je trenutno naša največja 
naložba v prihodnost prepoznavnosti 
in dejavnosti društva, ki ima priorite-
tno nalogo, in to je izboljšanje prome-
tne varnosti in prometne preventive v 
kraju.  

V mesecu marcu je prejšnjim orga-
nom društva potekel mandat in občni 
zbor je potrdil nove organe društva, ki 
jih vodi njihov predsednik Boris Gro-
šelj. Mesto sekretarke društva je prevzela 
Aljoša Arh, za finance društva bo skrbe-
la Nataša Steklasa,  člani izvršnega od-
bora društva pa so Jaro Kremser (pred-
sednik modelarske sekcije), Jože Žibert 
(predsednik moto kluba Izlake), Mirko 
Drnovšek, Srečko Rozman, Matjaž Cirar 
in Bogo Steklasa. Nadzorni odbor dru-
štva vodi Bruno Urbanija, člana pa sta 
Jana Grošelj in Ivo Klančišar.  

Na spodnji fotografiji prestavljamo 
stare člane IO Izlake ter tudi novega 
predsednika društva za obdobje 2011–
2015. Vsem članom IO AMD Izlake, 
članom nadzornega odbora in komisij, 
vodstvu in članom obeh sekcij  se ob 
uspešno zaključenem 4-letnem obdo-
bju najlepše zahvaljujem za opravljeno 
delo ter pomoč pri vodenju društva, 
vsem članom društva ter vsem kraja-
nom pa skupaj želimo varno in srečno 
vožnjo ter prijetno praznovanje krajev-
nega praznika.

Na tekmi v Švici mu je že v prvem 
poskusu uspela vožnja s hitrostjo 150 
km/h, kar pa sam neskromno ocenjuje 
kot neuspeh in precej manj od pričako-
vanj. Verjetno upravičeno, saj so bile hi-
trosti na testiranjih precej višje. Njegov 
cilj je preseči magičnih 200 km/h in se 
tako priključiti peščici modelarjev na 
svetu, ki jim je to uspelo. 

Jaro Kremser, Srečko Rozman, Ivo 
Klančišar, Nataša Steklasa, Boris Grošelj 
in Mirko Drnovšek
Klečijo: Bogo Steklasa, Arh Jože, Stane 
Kramar (častni član), Matjaž Cirar in 
Bruno Urbanija
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D-ZOR�ING d.o.o., Izlake
Dejan Zorec
Smučidol 4, 1411 Izlake
GSM: 041 803 114
e-mail: dejanzorec@volja.net

Ob prazniku krajevne skupnosti Izlake iskreno 
čestitamo vsem krajankam in krajanom Izlak!

Kolektiv  D-ZOR�ING d.o.o., Izlake

Ob prazniku krajevne skupnosti Izlake iskreno 
čestitamo vsem krajankam in krajanom Izlak!

Kolektiv  D-ZOR�ING d.o.o., Izlake

✓ PREVOZI V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU

✓ ODVOZ ODPADNEGA MATERIALA S KONTEJNERJI

Tudi v letu 2011 z Vami in za Vas, Vaša

Komunala Zagorje, d.o.o.
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
Tel. (03) 56-67-700; Faks: (03) 56-67-714
Internet: www.komunala-zagorje.si

Zbiraj, ločuj, čisto naravo spoštuj!

VRTNI CENTER GAJA 
Tel. 03 56 57 718

Ob prihodu pomladi vas Vrtni center GAJA 
vabi, da ga obiščete in si z nasadom cvetja ali 
sadik polepšate dom in okolico.

Gaja je odprta od pon. do pet. od 8. do 18. ure, 
ob sobotah od 8. do 13. ure. 

Če pa zavijete skozi sosednja vrata, pa si v 
trgovini MEDEA lahko izberete obutev za 
vso družino. 

Medea je odprta od pon. do pet. od 9. do 17. 
ure, ob sobotah od 8. do 12. ure.
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Dež, dež, dež … in obiskala nas je 
Zofka. Po večdnevnem pripravljanju na 
srečanje nas je zjutraj užalostil dež. Dol-
go smo čakali obiskovalce. Ko smo že 
mislili, da nikogar ne bo, so se okoli 9.30 
le začeli zbirati. Bili smo zelo veseli, saj 
na ta dan nismo hoteli biti sami. Zbralo 
se je 41 vozil in 1 motor. Srečanje smo 
posvetili društvom Zagorske doline in 
ker je Lovska družina Izlake praznovala 
šestdeseto obletnico, smo srečanje obar-
vali po lovsko. Srečanje je vodila napove-
dovalka Mici, ki je s seboj pripeljala dve 
nagajivi lisički. Ko smo se vsi zbrali in 
najedli, nas je še pred odhodom nagovo-
ril naš župan Matjaž Švagan in nato smo 
se s starodobnimi vozili odpravili proti 
Kisovcu na sedež Sankaškega društva 
Zagorska dolina. Tam nas je pričakal 
dvakratni olimpijec Domen Pociecha, 

ČETRTO TURISTIČNO SREČANJE STARODOBNIKOV 
ZAGORSKA DOLINA 2010

Sandra Zorec Grbič

ki je za naše obiskovalce pripravil pro-
go za sankanje in izvedel tekmovanje. 
Obiskovalci pa so se lahko pomerili še v 
strelskem tekmovanju, ki ga je pripravi-
lo Strelsko društvo Kisovec. V Kisovcu 
je bilo zelo zabavno, saj smo prepevali 
ter plesali na dežju in poskušali dobrote 
kmetije Ule. Po zabavni sprostitvi smo 
nadaljevali našo pot do naslednjega po-
stanka, ki je bil v baru Štulm na Ruardi-
ju. Tam smo bili priča lovskemu krstu, ki 
sta ga izvedla Damjan in Sergej  iz Lo-
vske družine Izlake. Tudi tu ni manjkalo 
svežih in okusnih dobrot, saj smo uživali 
v slaščicah  pekarne Friškovec.  Počasi pa 
se je srečanje bližalo koncu in odpravili 
smo se  na sedež kluba, kjer  smo podelili 
pokale najboljšim v tekmovanju, zahva-
le obiskovalcem in spominček na naše 
srečanje. Še preden pa smo se poslovili, 

smo postregli še srnin golaž v prav po-
sebni kruhovi skledi  ter okusno sladico 
iz višenj in pudinga. 

Ob tej priložnosti se  v imenu  članov  
Tornada zahvaljujem vsem, ki ste nam 
pomagali pri  pripravi našega srečanja.

Slovnica
Pride Janezek iz šole in oče ga vpraša:
''Janezek, ali ste se danes v šoli naučili kaj novega?''
''Seveda, oči, ogromno novih besed. Učitelju smo namreč
dali na stol risalni žebljiček.''

Nedolžna žrtev
Žena vpraša Petra, ki se je pravkar vrnil z lova:
''Ali si kaj ustrelil?''
''Sem, sem,'' odgovori Peter.
''In kje imaš trofejo?''
''Odpeljali so jo v bolnišnico.''  

Medsosedski dialog
Ponoči, okoli tretje ure pri  Jožetu pozvoni telefon.
''Halo, tukaj sosed Francelj. Vaš pes že dve uri
laja, utišajte ga!''
Naslednjo noč, okoli tretje ure pa zazvoni telefon
pri Franceljnu.
''Halo, tukaj sosed Jože, hotel sem vam samo
povedati, da mi nimamo psa.''

SMEH JE POL ZDRAVJA
DRUGA POLOVICA PA SO JABOLKA:)
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Dekleta so se na pobudo izlaškega 
župnika Janeza Mikliča prvič zbrala no-
vembra 1999. Od takrat so se iz skupi-
ne, ki je prva leta običajno prepevala le 
po cerkvah, prelevile v zelo prepoznav-
no vokalno skupino, za katero je skoraj 
vsak od naših bralcev gotovo že slišal. 
Imajo vedno več nastopov, nastopajo 
z zanimivimi gosti, pripravljajo samo-
stojne koncerte in po dobrih desetih 
letih delovanja so za svoje delo zaslu-
ženo prejele tudi Grumovo priznanje. 
Ob pijači sem se o skupini pogovarjala 
z vodjo skupine, go. Ireno Hudi.

Kaj počnete v prostem času?
Ne morem govoriti v imenu vseh de-

klet v skupini, zase pa lahko povem, da 
imam problem s prostim časom. Moj 
prosti čas je v bistvu petje. Pravzaprav 
je to edini prosti čas, ki ga imam. Dru-
gače rada berem in se posvečam sinu in 
hčeri.

Kako to, da si ravno ti postala vodja 
skupine?

Predsednica sem. Hmm. Tri, šti-
ri leta. Prejšnja vodja skupine, Bojana 
Burja, je bila noseča in ko smo tako iz-
birali novo vodjo, so se dekleta sogla-
sno odločila zame. Vodja skupine sem 
ostala, saj se je Bojana odselila in vse 
skupaj predala meni.

Vaš umetniški vodja pa je?
Naša zborovodkinja in umetniški 

vodja je Lucija Tozon. Umetniški vodja 
je že zadnja tri leta. Odkar je ona zra-

GRUMOVA NAGRADA 2011 ZA NASMEJANA DEKLETA 
VOKALNE SKUPINE IRIS
DM

ven, se je kvaliteta našega petja precej 
izboljšala. Zelo smo napredovale.

Glede na to, da ste ženska vokal-
na skupina in to precej mlada zased-
ba, imate verjetno veliko nosečnosti. 
Kako se soočate z njimi. Iščete nove 
pevke?

Res je, vedno katera izmed deklet po-
skrbi za podmladek. Novih pevk v tem 
času ne iščemo. Imamo po dva glasova 
vsake in tako tiste mesece preživimo 
brez njih, ker je težko najti pevko samo 
za eno leto in jo potem odsloviti. Ravno 
sedaj je ena naših članic noseča.

Koliko članic pravzaprav sestavlja 
vašo skupino?

Dvanajst.
Kako pogosto se sestajate?
Sestajamo se enkrat tedensko, pred 

nastopi seveda pogosteje. Lani smo 
imele kar 13 nastopov.

Kje imate svoj ''domicil''?
Včasih smo se sestajale v KS Izlake, 

sedaj pa smo se prestavile v Dom starej-
ših občanov Polde Eberl Jamski na Izla-
kah, kjer imajo lep prostor za prireditve 
in kjer lahko v miru vadimo.

Lani ste praznovale svojo deseto 
obletnico. Gotovo se je v tem času na-
bralo kaj anekdot, ki bi jih lahko deli-
le z našimi bralci.

Če se spomnimo naše desete oble-
tnice, se je kar malo zakompliciralo. 
Odpovedala je videoprojekcija, ki smo 
jo tako skrbno pripravile in s katero je 

bilo res veliko dela. Bilo je zelo mrzlo in 
nas je zeblo, zmanjkalo je elektrike. To 
se je zgodilo tudi po naši krivdi. Ko smo 
hotele ogreti prostor, smo priklopile vse 
električne radiatorje, kar je povzročilo 
preveliko obremenitev in smo osta-
li brez luči. Malo menjave varovalk in 
koncert je stekel. Na tem koncertu ob 
naši deseti obletnici smo prejele tudi 
štiri bronasta in šest srebrnih Galluso-
vih priznanj.

Kaj pa še s kakšnega drugega kon-
certa?

Nič posebnega. Imamo pa zelo lepe 
spomine na koncert v cerkvi na Velikih 
Blokah. Spominjam se, da je bilo tudi 
tam zelo mrzlo. Povabil nas je župnik in 
nas po koncertu peljal na bližnje zale-
denelo jezero in smo se potem drsale na 
tem jezeru. No, na začetku nas je bilo 
malo strah.

Zelo lepo se imamo tudi vsako leto 
na štefanovo, 26. decembra. Povabi nas 
TD Čemšenik, ki vsako leto organizira 
pohod z baklami do cerkve sv. Primoža 
pod Čemšeniško planino. Ponavadi je 
sneg. Otroci vedno pripravijo žive jasli-
ce. Ko se vračamo, pa se ustavimo pri 
križu nad Jesenovim in zapojemo še ka-
kšno pesem. Prvič smo to storile zase, 
sedaj pa so se ljudje tega navadili in nas 
tam vedno pričakajo.

Vsako leto priredimo tudi samo-
stojen koncert, na katerega povabimo 
različne pevske in plesne skupine. Med 
njimi so najbolj znani Zagorski ok-
tet, odlični so bili Klapa Mali grad iz 
Kamnika, plesali so nam folkloristi iz 
Čemšenika, letos pa se je na naše va-
bilo prijazno odzval moški pevski zbor 
KUD Vidovo Šentvid pri Stični.

Kako vaši fantje/možje in družine 
gledajo na vašo pogosto odsotnost?

Vsaka med nami si za dve uri vza-
me čas in si uredi prosto. Tudi za vaje 
se vedno zmenimo tako, da nam dnevi 
in ure ustrezajo in se prilagodimo veliki 
večini, da lahko stvari lepo stečejo.
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Kaj pa petje na prostem?
To zna biti problem, če ni primerne-

ga ozvočenja in se petje porazgubi. Zato 
na prostem pojemo le izjemoma. Na 
primer, ko obeležujemo krajevni pra-
znik pri spomeniku v Orehovici.

Preteklo leto je bilo za naše društvo 
uspešno. Poleg izvedbe običajnih na-
log smo si tudi v lanskem letu dodale 
nove izzive. Veliko smo počele: nekaj 
za svojo dušo, drugo za promocijo na-
ših pridelkov,spet tretje aktivnosti, ki so 
bile namenjene, da bi v našem kraju bilo 
lepo. Na kratko bom povzela naše opa-
žene dosežke v širšem merilu. Na kon-
cu pa bi v imenu kmetic rada nekoliko 
potožila. Ker pa godrnjanje in jokanje ne 
prinašata rešitev, dajemo že kar pobude.

Uspešno smo zaključile evropski pro-
jekt z naslovom „Obleka naredi človeka“. 
Tako smo v okviru  LEADER programa 
4. razvojne osi PRP prek Kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja  prišle do nove 
preobleke naše pevske skupine, kot tudi 
do oblek, ki predstavljajo podeželsko 
ženo Zasavja. Izdelale smo tradicionalne 
delovne in pražnje obleke. Njihove kroje 
smo pripravile na osnovi fotografij naših 
prednikov iz zakladnice družinskih al-
bumov in se v njih prav rade predstavi-
mo. Seveda pa ni bil to edini uspeh. 

Kar precej dela in priprav smo imele s 
prireditvijo „Dan na vasi“. Prikazale smo 
žetev pšenice na tri načine. Samo prire-
ditev ni bilo enostavno izvesti, saj smo 
v lanskem nepredvidljivem vremenu le 
težko našle primeren dan. Tudi pšenica 
ni zorela po našem planu, a se je le neka-
ko izšlo. Imele smo tudi malo sreče. Po-

DRUŠTVO KMETIC, ŽENA
IN DEKLET NA PODEŽELJU

IZLAKE – MLINŠE - KOLOVRAT
Predsednica Društva kmetic, žena in deklet na podeželju

Izlake – Mlinše -  Kolovrat, Irena Ule

trebno je bilo izbrskati stara orodja, ki so 
pač pri nas že izginila s polj in tudi ske-
dnjev. Rada bi se zahvalila vsem, ki so se 
naši prošnji  za pomoč pri iskanju orodij 
odzvali in nam tudi sicer pomagali pri 
izvedbi. Žanjice so se kljub visoki tempe-
raturi podale na delo in nam prikazale, 
kako je bilo v tistih davnih časih. Neka-
teri gledalci so želeli obuditi spomine ter 
se poskusili v izdelovanju »poreslov« in 
ravnanju s srpi. Kasneje so žanjice nado-
mestili kosci. Takšna pomoč je bila do-
brodošla tudi, ko smo bili mladi, in delo 
je bilo hitreje opravljeno. Ker pa nas je 
kar pošteno grelo sonce, smo se odločili, 
da prikažemo še način, kako so si kmetje 
pomagali s kosilnicami in si olajšali delo. 
Malo stran od njive, kjer smo imeli te 
prikaze, pa smo lahko pri sosedu nena-
dejano opazovali še najsodobnejši način 
žetve s kombajnom. Moški so v roke pri-
jeli cepce in prikazali, kako se je ločevalo 
zrnje od slame, spet drugi pa so snope 
pripeljali z njive in jih zložili v kozolec. 
Naše srečanje smo popestrile s kmečko 
malico, za likof pa smo  pripravile  go-
laž, kislo juho, ajdove žgance in doma-
če dobrote. Uspešno žetev je spremljala 
tudi pesem, za kar smo poskrbele pevke 
skupine Klasek ob spremljavi harmoni-
ke naše članice Mojce. Za razvedritev 
udeležencev nam je igral harmonikar. 
Prepričana sem, da je bila prireditev 

S kom bi rade še nastopale?
S kakšnimi zelo priznanimi in uve-

ljavljenimi glasovi zelo težko. Lahko 
pa s takimi, ki so podobni nam, tako 
po številu kot tudi kvaliteti. Morajo biti 
enakovredni. Ker smo ženska vokalna 
skupina, izbiramo moške skupine, da 
je uravnoteženo in zadostimo vsem po-
slušalcem in okusom.

Se udeležujete tekmovanj?
Tekmovanj ne. Vsako leto pa se ude-

ležimo območnih revij Oktetov in ma-
lih vokalnih skupin.

Ste veseli nagrade? Kaj vam po-
meni?

To je prav gotovo potrditev, da smo 
uspešne, da dobro delamo in da se naš 
glas sliši. Postajamo prepoznavne in nas 
vabijo tudi na drugačne prireditve. 25. 
marca smo pele na prireditvi, ki jo orga-
nizira krajevna organizacija Rdečega kri-
ža iz Čemšenika ob materinskem dnevu. 
Nastopali so tudi učenci podružnične 
šole Čemšenik – OPZ Češmin, čigar 
zborovodkinja sem in moški kvartet iz 
Čemšenika. 26. aprila pa smo nastopa-
le tudi na prireditvi ob dnevu boja proti 
okupatorju na povabilo gospoda Rudija 
Medveda. To se mi zdi velik dosežek, saj 
so bili tam tudi drugi pomembni gostje.

Projekti za prihodnost?
Ti so problem. Smo tudi žene in 

mame. Nam je lepo, ko pojemo, se 
družimo, pokažemo, kaj znamo in to 
je nam največje zadovoljstvo. Dobra 
družba smo. Vse je ljubiteljsko. Dokler 
gre, gre. Ne delamo si prevelikih načr-
tov za prihodnost. Kar prinese, prinese.
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udeležencem všeč. Nekako pa smo pri-
čakovali na prireditvi več Izlačanov 
in njihovih otrok, da bi videli, kako se 
pridela kruh. Veliko truda je potrebno, 
da izpeljemo takšno prireditev in res je 
lepo, da se trud poplača z ogledom. To je 
edino plačilo. Sicer smo slabega  odziva 
že kar navajene, a kljub temu vztrajamo. 

Morda še nekaj pomembnejših aktiv-
nosti v lanskem letu. Članice so uspešno 
sodelovale na dveh državnih tekmova-
njih v kulinariki. Prejele so bronasto pri-
znanje za kuhanje „kisle župe“, v pripravi 
solatnih prelivov pa so prejele srebrno 
priznanje. Naša članica je prejela bro-
nasto priznanje na državnem tekmova-
nju za sliko na temo Kozolec. Prav tako 
smo se udeležile državnega prvenstva v 
spretnostni vožnji s traktorjem in eno-
osno prikolico, kjer je naša tekmovalka 
zasedla odlično četrto mesto. Gotovo bi 
dosegla še boljše mesto, če tekmovanje 
ne bi bilo na ravnici. Na državnih kmeč-
kih ženskih igrah je naša ekipa zasedla 9. 
mesto med 29. ekipami. Naša predstav-
nica je sodelovala na izboru kmetice. Še 
posebno pa se moramo pohvaliti, saj je 
naša kandidatka z znanjem in spretno-
stjo osvojila naziv MLADA KMETICA 
LETA 2010. Tako bo v letošnjem letu 
prireditev pri nas. Izvedle smo samo-
stojne koncerte pevske skupine Klasek 
in se uspešno predstavile v Ribnici, na 
Ravnah in drugod po Sloveniji. Seveda 
rade v mesecu marcu razveselimo tudi 
stanovalce DSO Izlake. 

Bogato in polno je naše delo. Pri delu 
pa imamo težave. Nimamo namreč pro-
stora, kjer bi se lahko srečevale. Nekaj 
aktivnosti izvajamo pri naših članicah, 
a tako številčno društvo s toliko dejav-
nostmi mora imeti svoj prostor. Pred leti 
nam je KS ponudila možnost  uporabe 
sobe za sestanke, kjer smo načrtovale 
aktivnosti, in  sejno sobo za izvajanje 
pevskih vaj. Sobo smo koristile ob ve-
čerih, ko kmetice šele lahko predčasno 
zaključimo svoj delovnik. Prišlo je do 
sprememb in to lahko razumemo, kot da 
društvene dejavnosti niso več pomemb-
ne ter koristne za krajevno skupnost 
in imajo prednosti druge dejavnosti. 
»Naša« soba ima sedaj drug namen, v 

sejni sobi pa že od septembra lanskega 
leta ne smemo imeti vaj, ker naše prepe-
vanje moti druge. Prejele smo sicer pri-
jazno pismo, da smo dobrodošle v sejni 
sobi, a kaj, ko pa ne smemo vaditi. Tako 
smo iskale rešitve in zahvaljujem se PGD 
Izlake, da so nas sprejeli v svoje prostore. 
Ker sedaj prostore preurejajo, smo po-
prosile KD Izlake za pomoč. Hvala, da 
smo lahko vaše gostje. Bojimo pa se, da 
dvorane ne bodo prehitro začeli podira-
ti, kot se že nekaj časa šušlja. Tako bomo 
ostale spet na cesti ... Postale smo ptice 
selivke. Morda pa bi se morale navaditi 
na „mobilne“ društvene prostore, a smo 
kmetice kar malo zadržane za tako mo-
derne rešitve. 

Postavljamo si tudi vprašanje, zakaj je 
takšen odnos do nas, ki se v kraju trudi-
mo, da bi bile Izlake prepoznavne, ureje-
ne… Ali si res ne zaslužimo primernega 
prostora za nemoteno delo? V krajevni 
skupnosti se je veliko stvari postavilo s 
samoprispevki, prostovoljnimi prispev-
ki in prostovoljnim delom, pa se te do-
brine sedaj uporabljajo za pridobitno 
dejavnost. Tudi to je še kako potrebno. 
Prav zadovoljna bi bila, če bi se kraj raz-
vijal podjetniško, a rastejo in povečuje-
jo se predvsem luknje na poteh. Verje-
tno se s prostorsko stisko srečujejo tudi 
druga društva, zato bi morali v KS najti 
primerne prostore, jih urediti in jim vr-
niti prvotno namembnost ter zgraditi, če 
nam kaj manjka. Imamo znanje, imamo 
pridne roke, imamo vrhunske upravite-
lje – manjka  poguma, iznajdljivosti, da v 
času stoterih priložnosti ne vidimo svoje 
priložnosti. 

K sreči na Izlakah še ohranjamo de-
javnosti za zdravo telo, veliko prema-
lo pa delamo na zdravju duše. Iz naše 

prelepe doline izganjamo kulturo, gi-
banja za ohranjanje tradicije. Drugod 
po svetu in v domovini pa iščejo, naj-
dejo in tudi gradijo (ne podirajo) kul-
turne oz. večnamenske domove, vaške 
muzeje, urejajo prireditvene prostore. 
Kmetice želimo delati, a pri vsem tem 
se upravičeno sprašujemo, zakaj je pri 
nas tako, zakaj se naši vodilni ne ude-
ležujejo prireditev v domačem kraju. 
Prav oni bi s svojim zgledom privabili 
še druge. Širom po Sloveniji opažam, da 
so podobne prireditve kraj in trenutek, 
ko se krajani srečajo, spletejo vezi, za-
čutijo pripadnost kraju in zbirajo ideje 
in moči za nove aktivnosti. Tako je bilo 
včasih tudi pri nas na Izlakah. Je naš 
kraj le še spalno naselje, naselje nasla-
njačev in utrujenih, obupanih, za nič 
zainteresiranih ljudi? To se sprašujemo 
že dlje časa.

Na koncu bi se rada zahvalila vsem 
zvestim članicam, ki s svojim delom 
pripomorejo k uspešnem delu društva. 
Vesele smo pomoči naših družinskih 
članov, sosedov, zvestih prijateljev, na 
katere lahko res računamo ob vsakem 
zavozlanem in srečnem trenutku. Ker 
nam idej nikoli ne zmanjka in se s po-
sebnimi izzivi še posebej rade spopri-
memo, nam bo prav tudi spodbuda ali 
sodelovanje tistih, ki ste sedaj še okle-
vali, se bali vaških čenč ali ste bili še 
sramežljivi, da bi se pokazali na kakšni 
kmečki oz. vaški prireditvi. Najbolje bo, 
če živimo skupaj, složno in si pomaga-
mo - pa naj bo kmečko, vaško ali me-
stno, mlado ali staro, z belimi ovratniki 
ali delavskimi hlačami. V krajih, kjer 
izginja prostovoljni duh, se hitro, zlasti 
še v recesiji, naselita žalost in trpljenje. 
Si želimo to?
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V mesecu decembru, natančneje 18. 
in 19., smo na Izlakah  pripravili dobro-
delno obarvan festival za otroke, mlade 
in mlade po srcu. Festival odprtih src 
je bil zelo lepo sprejet  s strani lokalne 
skupnosti in s strani vseh treh občin: 
Zagorja ob Savi, Trbovelj in Hrastnika.

Namen festivala je bilo druženje in 
spoznavanje kulturne dediščine Za-
savja. Ponosno smo se predstavili kot 
potomci kmetov in knapov veselega 
srca in mnogo katerih znanj in veščin. 
V adventni vasici je sodelovalo okrog 
30 društev, vrtec  in 3 osnovne šole. Na 
zelo obloženih stojnicah so odprli vra-
ta v svoj svet ljudem, željnih novosti in 
novih znanj.

FESTIVAL ODPRTIH SRC
Urška Sodec Bedrač

tvovalnost, donatorjem za  prispevke in 
seveda vsem tistim, ki ste podarili dru-
gim nekaj svojega.

S srcem v srcu, z roko v roki, pogle-
di so topli, veselje med otroki … S to 
pesmijo smo sklenili festival zadovoljni 
in veseli. 

Vabimo pa vas zopet konec letošnje-
ga leta v našo adventno vasico; čaka vas 
veliko zabave in presenečenj! 

Vemo, da nestrpno pričakujete pra-
znični december, ko okrasimo svoje 
domove, postavimo božična drevesca, 
po ulicah se prižgejo lučke, vsepovsod 
zadiši po sveže pečenih piškotkih in pe-
civu. Predvsem pa najbolj čakamo čas, 
ko Božiček otroke nagradi za pridnost 
skozi vse leto. Tudi na Festivalu odprtih Tudi program je bil privlačen, za vsa-

kega nekaj … Obiskali so nas Medeja, 
Valvazor, Perkmandeljc  ter Dedek Mraz 
in Božiček! Ja, prav ste prebrali … Otro-
ci od blizu in daleč so prinesli pismo 
Božičku v največji nabiralnik na svetu! 
Tam jih je pričakal naš poštar Drago in 
jih zabaval s svojimi zgodbicami.

Po nečem pa smo bili še drugačni in 
bolj prijazni … Vsak obiskovalec je na-
mesto vstopnine moral prinesti kakšno 
igračo, s katero se ne igra več, kakšno 
knjigo, ki jo je že prebral, ali pa kaj 
drugega. Vse to smo podarili socialno 
ogroženim otrokom zagorske doline in 
jim polepšali praznike. RK Zagorje je z 
veseljem sprejel in zbrano razdelil po-
moči potrebnim otrokom.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili 
vsem prostovoljcem za njihovo požr-

src bomo zopet okrasili drevesce, priž-
gali lučke, plesali in peli, in se imeli zelo 
lepo. Seveda pa ne smemo pozabiti na 
najpomembnejše: s poštarjem Dragom 
bomo oddajali pisma za Božička! In po-
tem bomo  do Božiča nestrpno čakali 
na darila. Zagotovo bo Božiček obdaril 
vse vas, pridne otroke. Še posebej, ker 
se boste potrudili in na Festival odpr-
tih src prinesli igračo. Z njo boste zelo 
razveselili tiste otroke, ki jim starši ne 
morejo pokloniti takih lepih igrač. Bo-
žiček pa bo vašo dobroto in prijaznost 
do drugih otrok gotovo upošteval. 

In še misel malega princa: »Kdor 
hoče videti, mora gledati s srcem!«
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Iris ali perunika je znana kot lepa 
vrtna cvetlica. Nekateri jo poznajo tudi 
pod imenom mavrica. Obstajajo različ-
ne sorte, ki cvetijo spomladi in tiste, ki 
cvetijo pozimi.

Pevke Vokalne skupine Iris z Izlak pa 
cvetijo celo leto. S svojim ubranim pe-
tjem božajo ušesa svojim poslušalcem. 
Pojejo ljudske in umetne pesmi, pa tudi 
črnske duhovne in cerkvene jim niso 
tuje.

Od njihovih začetkov je minilo že 
enajst let. Lansko leto so priredile zelo 

VOKALNA SKUPINA IRIS
Irena Hudi, predsednica Vokalne skupine Iris

uspešen slavnostni jubilejni koncert 
ob 10-letnici sodelovanja, na katerem 
so dekleta prejela bronasta in srebrna 
Gallusova priznanja. Na svoje vsakole-
tne samostojne koncerte v goste vedno 
povabijo tudi različne znane pevske, 
glasbene in plesne skupine.

Pojejo na različnih prireditvah v do-
mačem kraju in izven njega, vsako leto 
se udeležujejo območnih revij, kjer do-
segajo vidne rezultate. 

Zelo so jih veseli tudi varovanci in 
obiskovalci DSO Polde Eberl Jamski 

GRADBENI NADZORI IN SVETOVANJE
PROJEKTIRANJE, GRADBENI INŽENIRING,

arhing.zagorje@siol.net  /  arhing.zagorje@gmail.com
041 887 160

Izlake, kje jim vsako leto priredijo kon-
cert. Vabijo jih tudi na Valvazorjeve igre 
na grad Gamberk in grad Medija. Zelo 
blizu pa je tudi že nastop na prireditvi, 
ki bo 26. 4. 2011 potekala na predvečer 
praznika dneva boja proti okupatorju, v 
KC DD Zagorje.

Letos pa so 4. 2. 2011, ob kulturnem 
prazniku, na slavnostni akademiji v 
Kulturnem centru Delavski dom v Za-
gorju prejele tudi priznanje dr. Slavka 
Gruma za dosežke na kulturnoumetni-
škem  področju.
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Krajevna organizacija ZB je članica 
združenja občine Zagorje ob Savi, kjer 
deluje devet članic. Smo veteranska 
organizacija, ki v svojih vrstah zdru-
žuje starejše, ki imajo status borca, ter 
precejšnje število mlajših, ki so prepri-
čani, da je bila NOB tista, ki je posta-
vila temelje naši mladi Sloveniji. Smo 
sicer samostojna organizacija, vendar 
pa smo se odločili, da zaradi zmanjša-
nja stroškov poslovanja pristopimo k 
poslovanju preko skupnega računa pri  
združenju. V naših vrstah so tudi člani, 
ki imajo status veterana iz obdobja osa-
mosvojitvene vojne za Slovenijo.

Članstvo sicer ni številčno. V naj-
boljših  časih se je vrtelo okrog številke 
120, danes je trenutno 80 članov. Na ža-
lost ugotavljamo, da smo »stara« orga-
nizacija, saj nas je več kot polovica sta-
rejših od šestdeset let. Vendar nas to ne 
omejuje, da ne bi bili aktivni v krajevni 
skupnosti, predvsem pa na področju 
ohranjanja zgodovinskih izročil naro-
dnoosvobodilnega boja. Ali nas je za to 
dosti ali premalo? Mi pravimo, da nas 
je premalo. Želeli bi, da bi bili bolj šte-
vilčni in da bi se naša povprečna starost 
nekoliko znižala.

KAKO ŽIVI IN DELA KO ZB ZA VREDNOTE NOB IZLAKE
KOZB za vrednote NOB Izlake

Delamo po programu, ki je vsako 
leto sprejet na srečanju članstva. Poleg 
tega smo zavezani izvajati tudi program 
združenja. Tako imamo kar dosti obve-
znosti in aktivnosti. V preteklem letu so 
se naši člani udeležili  19  srečanj izven 
občine: Dražgoše, “100 frankolovskih 
žrtev“, Poljane, Janče itd. Srečanja so 
vsako leto bolj množično obiskana, že-
leli pa bi, da bi bilo med njimi več mlaj-
ših članov. V domači občini pa smo 
se kar množično udeležili proslave ob  
dnevu upora proti okupatorju v Dela-
vskem domu ter proslave ob spomeni-
ku Revirske čete na Čemšeniški planini.

Partizanski spomeniki in pomniki 
so del naše kulturne dediščine. Tega 
se dobro zavedajo naši člani, saj skrb-
no vzdržujejo spomenike na celotnem 
področju krajevne skupnosti. Pri tem 
moramo poudariti, da nam vsako leto 
daruje cvetje za spomenik pri Orehovi-
ci g. Hodak, za kar smo mu zelo hva-
ležni. Želeli pa bi nekoliko več pomoči 
tudi drugih.

Skrb za naše člane je ena izmed na-
ših zelo pomembnih nalog in obvez. 
Tako kot vedno smo tudi ob letošnjem 
novem letu obiskali in obdarili s skro-

mnimi darili ter toplo besedo 11 naših 
članov, ki živijo v Domu na Izlakah, 
ter 19 na njihovih domovih. Poleg tega 
smo preko leta opravili obiske pri osta-
relih in tistih, ki so, na žalost, vezani na 
posteljo.

Ob dnevu mrtvih naša organizacija 
vsako leto organizira spominsko ko-
memoracijo. V lanskem letu nam je z 
lepim kulturnim programom priskoči-
lo na pomoč kulturno društvo Izlake. 
Zato smo jim iz srca hvaležni. Želimo 
si še nadaljnjega uspešnega sodelovanja 
na tem področju.

Ob zaključku bi želeli poudariti, da 
društvo uspešno deluje kljub pomanj-
kanju sredstev, saj se preživlja samo s 
članarino ter zvrhano mero pripravlje-
nosti članov za delo. In trdno smo pre-
pričani, da je prav, da pomniki iz naše 
slavne polpretekle zgodovine ostanejo v 
spomin in opomin nadaljnjim genera-
cijam, da ne bi pozabili trpljenja sloven-
skega naroda. Močno pa si želimo, da 
se v našo organizacijo vključi čim več 
mladih.

Ob krajevnem prazniku želimo na-
šim članom in vsem krajanom Izlak 
zdravja in osebne sreče.

Lovska družina Izlake je že lansko 
leto praznovala 60-letnico svojega ob-
stoja. Vsa ta leta je delovala delavno v 
korist naravi in predvsem ohranjanju in 
skrbi za našo divjad.

Skupno s krajevnim praznikom smo 
tudi mi proslavili našo obletnico. Že te-
den prej pa je bila v Delavskem domu 
Zagorje organizirana razstava. Na tej 
razstavi so sodelovali s svojimi risbami 
tudi učenci osnovnih šol. V času božiča 
smo pod šotorom na Izlakah sodelova-
li pri prireditvi, kjer je bil čisti dobiček 
namenjen socialno revnim otrokom. 

LOVCI NA IZLAKAH
VF, LD

Organiziranost lovcev je predvsem 
ljubiteljska. V naši družini je včlanje-
nih 30 lovcev. Naša skrb je predvsem 
ohranjanje prosto živeče divjadi. Pravil-
na številčnost divjadi v lovišču je tudi 
pogoj za zdravo divjad. Za to moramo 
skrbeti mi. Plane za odstrel nam določa 
država oziroma Zavod za gozdove. Dr-
žavi pa moramo za svoje lovišče plačati 
še koncesijo.

Opozoril  bi lastnike psov, da na svo-
jih sprehodih s psi imajo le-te na povod-
cih. Opažamo pa tudi, da se po gozdovih 
klatijo potepuški psi. Našim kmetom 

predlagamo, naj ogradijo svoje travni-
ke z električnimi pastirji, da se izognejo 
obiskom divjih prašičev. Za razumevajo-
če sodelovanje se kmetom zahvaljujem.
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Dragi Izlačani,

pridružujemo se čestitkam
ob našem krajevnem prazniku.

Sončen pozdrav.
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Spoštovani Izlačani, marsikdo že po-
zna malo knjižnico, ki se nahaja nad 
prostori Krajevne skupnosti Izlake. Knji-
žnica Izlake je odprta ob torkih  10.30-
15.00 in ob četrtkih 15.30-18.30, julija in 
avgusta pa le ob četrtkih 15.30-18.30. Ko 
pridete do vrha stopnišča, ugotovite, da 
se splača priti k nam, saj boste med 6.880 
enotami gradiva prav gotovo našli ne-
kaj zase. V letu 2010 smo v knjižnici na 
Izlakah imeli prirast gradiva 420 enot. 
V knjižnico redno zahaja 250 članov  in 
verjamemo, da bo v letu 2011 ta številka 
še večja. Brezplačno članstvo za mladino 
do 18. leta, nezaposlene in invalide je go-
tovo prednost, ki prepriča marsikaterega 
uporabnika knjižnice. 

PRIJAZNA MALA KNJIŽNICA - ENOTA IZLAKE
Matej Strgaršek, bibliotekar

na voljo na naši redno osveženi spletni 
strani www.zag.sik.si.

Kadar zmanjka barve v domačem ti-
skalniku, je Knjižnica Izlake priročna za 
pisanje in tiskanje seminarskih nalog ali 
drugih dokumentov. V knjižnici ali od 
doma pa je članom knjižnice omogočen 
dostop do zanimivih podatkovnih zbirk:
•	 IUS-INFO, pravni in poslovni infor-

macijski sistem
•	OXFORD REFERENCE PREMIUM, 

ponuja več kot sto enciklopedij in 
slovarjev

•	OXFORD ENGLISH DICTIONA-
RY, najuglednejši slovar angleškega 
jezika v elektronski obliki

•	VEČER, spletni arhiv časopisa do 
leta 1945

•	EBSCO-HOST, ki nudi polna bese-
dila člankov s področja medicine, 
humanistike, kulture

•	GROVE MUSIC ONLINE, enciklo-
pedija muzikologije in glasbe (po-
datkovna zbirka vsebuje prek 47,000 
člankov)

•	GVIN daje uporabnikom celovit 
vpogled v poslovanje slovenskih 
podjetij, v njihova vodstva ter v tr-
žno dogajanje doma, po svetu in po 
posameznih industrijskih panogah. 
Zaradi svoje uporabnosti, obsežnih 
in raznovrstnih podatkov, zaneslji-
vih virov, široke dostopnosti in pre-
proste uporabe je edinstven tovrstni 
izdelek pri nas

V izlaško knjižnico radi zahajajo 
malčki iz Vrtca Kekec s svojimi vzgoji-
teljicami ter izbirajo slikanice, sestavljajo 
kocke, rišejo na tablo in se igrajo. Malčki 
se naučijo pravil obnašanja v knjižnici, 
ogledajo si različne knjige in uživajo ob 
pravljicah, ki jih berejo vzgojiteljice ali 
starši. Otroci se radi udeležujejo  »Bral-
ne miške«, ki je pravzaprav bralna znač-
ka za predšolske otroke in letos praznuje 
že petnajsto obletnico. Poteka v sodelo-
vanju knjižnice in vrtca. Namen »Bralne 
miške« je dosežen, če si starši vzamejo 
čas in otroku berejo. Ko bi le vedeli, kako 
otroci v pravljičnem obdobju to potre-

bujejo, da si nahranijo svojo domišljijo 
in zrastejo v samostojno osebnost. Tudi 
pripovedovanje obnove knjige omogoča 
otroku premagati strah pred pripovedo-
vanjem in ga nauči lepega izražanja. 

Sodelovanje z osnovno šolo Ivana 
Kavčiča je zelo dobro. V veselem decem-
bru so učenci na ustvarjalnih delavnicah 
v izlaški knjižnici izdelovali novoletne 
okraske ter z njimi okrasili knjižnico in 
tako pričarali prijetno novoletno vzdušje 
tudi uporabnikom knjižnice. 

V knjižnici osnovnošolci radi rešujejo 
mesečno nagradno uganko, pripravimo 
pa tudi posebno uganko za najmlajše. 
Mladi lahko glasujejo za svojo najljubšo 
knjigo. Druženje pri nas je vedno prav 
prijetno in hkrati koristno.

Udeleženci prireditev za odrasle v 
osrednji knjižnici v Zagorju so tudi Izla-
čani, ki radi spoznajo zanimive avtorje 
na literarnih večerih in drugih predava-
njih. Tudi študijski bralni krožek obisku-
je nekaj Izlačank.

Veseli nas, da knjižnična dejavnost 
v enoti Izlake napreduje na vseh po-
dročjih. V primerjavi s prejšnjim letom 
smo povečali izposojo gradiva, članstvo 
in obisk. Na voljo imamo računalniško 
opremo, tiskalnik in povezavo s spletom. 

Vedno je potrebno gledati naprej, zato 
si želimo posodobiti računalnike za upo-
rabnike knjižnice, prav pa nam bi prišlo 
še nekaj dodatne referenčne literature, ki 
pa jo želimo kupiti v tem letu. 

Izkoristite ugodnosti, ki vam jih omo-
goča Knjižnica Izlake. Res bomo veseli 
vašega obiska. 

»Soba brez knjig je podobna telesu 
brez duše.«  Ciceron

Pri nas si lahko izposodite  
raznovrstne knjige, revije, rešujete 
nagradno uganko ali uporabljate 
računalnik za svetovni splet. Lahko 
se namestite v čitalniški kotiček, kjer 
pregledujete knjige in brskate po revijah. 
Gradivo si lahko izposodite na dom: 
knjige za tri tedne, časopisje, revije in 
zgoščenke pa za en teden.  Res je prijetno 
hoditi v knjižnico in si z enotno izkaznico 
izposojati gradivo v vseh naših enotah: v 
Zagorju, Kisovcu in na Izlakah. Zgodi 
pa se, da želenega gradiva kljub temu 
ne dobite, zato vam ga knjižnica lahko 
priskrbi po medknjižnični izposoji. 
Izposojenim knjigam lahko podaljšate 
rok izposoje kar sami prek interneta 
oziroma COBISS-a ali prek telefonskega 
klica (03 567 93 30). Knjižničarji smo 
vam na voljo in z veseljem pomagamo 
pri iskanju gradiva in informacij. 
Pomembne informacije o knjižnici so 
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Pa se je prijelo! Na naše in vaše ustvar-
janje mislim. 

Lani smo vam skupaj z Lovsko druži-
no Izlake v izziv ponudili gozd in njegove 
prebivalce. In bili ste več kot odlični! Na 
naš naslov je prispelo nekaj manj kot 150 
izdelkov. Nismo se jim mogli načuditi, 
bili ste izvrstni! Najbrž so vam vzgoji-
teljice in učiteljice kar precej pomagale, 
kajne? Pa tudi če so vam, nagrade ste si 
pošteno zaslužili.

Ker večine otrok tudi letos ni bilo na 
zaključno praznovanje ob krajevnem 
prazniku, sva se skupaj z lovcem v juniju 
odpravila na dva obiska. 

Prvi je bil v vrtcu, kjer je bilo toliko 
ustvarjalcev, da so jih morale vzgojite-
ljice razdeliti v dve skupini. Najprej so 
naju pričakali najmlajši obrazki. Po krat-
ki predstavitvi lovcev, njihovega dela in 
odgovorih na vprašanja, je prišlo tisto, 

LANSKOLETNI NATEČAJ NA TEMO GOZDA IN GOZDNIH 
ŽIVALI

ŠIK

na kar so najbolj čakali. Priznanja so 
prevzemali tako ponosno, da nama je z 
lovcem srce kar igralo. Sladoled in čoko-
ladna jajčka, ki so sledila, pa ... Ah, kaj bi 
govorila!

Tudi pri »tavelikih« je bilo zelo podob-
no. Ker so bili še bolj pogumni, so celo 
zapeli. So pa kar po najstniško zardevali, 
ko so jim ob prevzemu priznanja ostali 
ploskali.

Drugi obisk pa je bil v prvih razredih 
devetletke, kjer so malčki prav tako po-
nosno prihajali po priznanja in nagrade.

In vsi so obljubili, da bodo ustvarjali 
tudi letos.

Naj se na koncu za pomoč zahvalim 
Lovski družini Izlake, ki je poskrbela za 
sladka darilca, in lovcema Francu Vid-
marju, starešini LD Izlake, ter Sergeju 
Smrkolju.
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Izvir tople vode je Janez Vajkard Val-
vasor omenil že leta 1689 v knjigi Slava 
Vojvodine Kranjske. Medijske toplice 
(zgrajene 1877) so se ponašale z izvirom 
termalne vode s temperaturo  okrog  25 
stopinj, ki je zdravilno sredstvo za sta-
nja po poškodbah gibal … 

To je bilo v davni preteklosti. Jaz se 
Medijskih toplic spomnim iz časov 30 let 
nazaj, ko so bile idealen kraj, kamor sem 
se s starši hodil iz Zagorja med vikendi 
kopat. To so bili še časi starih Medijskih 
toplic, ko so bili trije bazeni – otroški, ri-
biški in veliki. Pomfri, ki so ga pekli po-
leg ribiškega bazena, je bil najboljši pom-
fri na svetu. In ležanje na travniku med 
čebelami sploh ni bilo problematično.

Kasneje, ko sem hodil v osnovno 
šolo na Izlakah, so bili dnevi preživeti 
na bazenu v Medijskih toplicah nekaj 
boljšega. Dobra družba, veliko punc in 
seveda voda. Večino obiskovalcev sem 
poznal, čeprav se je vse skupaj začelo 
spreminjati, ko so Ljubljančani odkrili 
ta raj pod Trojanami.

Leta 1988 je bil celoten kompleks 
zgrajen na novo. Namesto travnika be-
ton, namesto majhnih bazenov je vse 
postalo veliko, zgradili so tobogan in 
povsem spremenili smisel Medijskih 
toplic. Postavili so hotel in povečali ka-
pacitete. Otvorili so zaprti del s savna-
mi in notranjim bazenom. Spremenili 
so se tudi obiskovalci. Nič več znancev, 
ampak samo tujci, ki so prišli za en dan. 
In občutka domačnosti, ki sem ga imel 
pred tem, ni bilo več. Na “lastnem tere-
nu” sem se počutil tujec. No, prišlo je 
tudi “meso” iz drugih krajev Slovenije 
in nam je bilo vsaj to v tolažbo. 

MEDIJSKE TOPLICE PROPADAJO – SVINJARIJA SREDI 
ZAGORSKE DOLINE
Roni Kordiš, povzeto po: www.had.si/blog

Povišali so cene vstopnic, krompir 
ni imel več istega okusa, natakarji so 
bili mladi in neprijazni. Začela se je 
transformacija Medijskih toplic. Do-
kler so bila poletja vroča in je bilo do-
volj kopalcev je bilo super. Pozimi so 
ljudje hodili v savno in v notranji ba-
zen. Vendar se je to kmalu spremenilo. 
Inšpekcija je zaprla notranji bazen in s 
tem savno, hotel “sredi ničesar”pa  res 
ni najbolj privlačen za petične tujce, ki 
si želijo kaj več kot spanje! 

Ko so se stvari začele spreminjati v 
Sloveniji, so prišli tudi “trgovci z novci”, 
ki so odkupili kompleks. Na začetku so 
vlagali sredstva v vzdrževanje, kasneje so 
poskušali z diskoteko, konferenčnimi za-
devami, vendar nekako ni šlo. V disku so 
se pretepali, za konference ni bilo dovolj 
zaposlenih. Restavracija, ki je bila lepo 
opremljena, je bila brez gostov, čeprav je 
bila postrežba odlična. Tako se je začel 
konec zgodbe o Medijskih toplicah. 

Ni bilo prihodkov in ni bilo več vla-

se splača karkoli vlagati v to svinjarijo, 
ki je nastala v zadnjem letu in pol. Ve-
liko boljše bi bilo vse skupaj porušiti in 
zgraditi na novo. Vendar dvomim, da 
bi imel kdo jajca in bi investiral zajeten 
kup denarja v takšen projekt – po drugi 
strani, terme Snovik so odlično uspele.

In ker so sedaj pred nami volitve žu-
panov, imam za kandidate preprosto 
vprašanje. Kaj boste storili s svinjarijo, 

ganja v infrastrukturo. Zanemarjeno je 
postajalo vse skupaj in za domačine je 
to postajal kraj “sramote”, kajti že vo-
žnja mimo objekta je precej zastrašujo-
ča – vse razpada, lastniki so pobrali iz 
hotela vse, kar je bilo vrednega in vse 
skupaj pustili propadati. Od bleščeče 
podobe ni ostalo niti delčka. In ker je 
bilo lansko poletje precej klavrno z vre-
menom, so se odločili, da letos bazen 
sploh ne bo odprt. Po domače poveda-
no, vse je šlo v k ...

Letos je sicer obstajalo upanje, da 
se najde novi najemnik, ki bi spravil v 
red bazen, vendar močno dvomim, da 

ki je sedaj v Medijskih toplicah? Ima-
te rešitev ali boste to zadevo preprosto 
ignorirali? Vsem je namreč jasno, kako 
so se prodale Medijske toplice in kakšni 
so bili takrat interesi za to! Bo Zagorska 
dolina končno dobila bazen in se otro-
kom z Izlak in iz Zagorja ne bo potreb-
no voziti na plavalne tečaje v Hrastnik? 
Ali pa smo v naših krajih tako v k ..., 
da itak ne potrebujemo bazena in smo 
lahko zadovoljni s tem, da imamo svi-
njarijo!
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Včasih ste bili, tako kot mi vsi, redni 
obiskovalec Medijskih toplic (MT). Po-
grešate stare Medijske toplice in takra-
tno vzdušje?

Seveda, kajti poletni oz. počitniški 
meseci so bili vedno povezani z dru-
ženjem s sovrstniki in s kopanjem v 
Medijskih toplicah na Izlakah. Medij-
ske toplice v tistih letih sicer niso ime-
le  značaja zdraviliškega centra, kamor 
bi zahajali turisti od vsepovsod, zato 
sem imel občutek da so »naše« in naš 
raj na zemlji. Še posebej se rad spomi-
njam tedanjih iger na bazenu, ki so jih 
organizirali izlaški športniki in tedanje 
vodstvo Medijskih toplic.   

Imeli ste sestanek z lastniki MT, ka-
kšna je njihova vizija glede MT?

O nevzdržnem stanju po zaprtju hotela 
Medijske toplice sem  lastnike hotela kar 
nekajkrat pisno obvestil in v imenu obči-

ODGOVORI V ZVEZI S KOMPLEKSOM
MEDIJSKIH TOPLIC NA IZLAKAH

TB, ŠIK; odgovarja Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje ob Savi

ne protestiral nad takšnim stanjem. Vse-
skozi sem tudi želel, da se z njimi srečam 
in se seznanim in pogovorim o nadaljnji 
usodi hotela in kopališča oz. o načrtih in 
vizijah, ki jih imajo lastniki s tem komple-
ksom na Izlakah. To mi je pred kakšnim 
tednom tudi uspelo. Na razgovoru z la-
stniki sem najprej izrazil svoje ogorčenje 
nad trenutno situacijo, saj v Sloveniji, pa 
tudi širše, skoraj ne poznam primera, kjer 
bi bil tako perspektiven in atraktiven  tu-
rističen kompleks zaprt in prepuščen na 
milost in nemilost usodi. Lastniki so sicer 
povedali, da se zavedajo situacije, vendar 
pa nimajo z lokacijo na Izlakah nobenih 
načrtov, v kompleks ne nameravajo več 
vlagati in tudi ne odpreti hotela in bazena. 
Za Medijske toplice iščejo novega lastni-
ka oziroma investitorja, kar pa lahko traja 
kar nekaj let. Torej črn scenarij za nekaj 
prihodnjih let.  

MT so kot zanemarjen otok na Izla-
kah. Tudi, če imamo Izlake popolnoma 
urejene, vsakdo, ki se pelje mimo MT, 
izgubi dober vtis. Kaj lahko občina sto-
ri za vsaj lepši izgled in čistočo okolice 
MT?

Še enkrat naj izrazim svoje razočara-
nje  in razočaranje vseh zagorskih poli-
tičnih strank nad sedanjim stanjem in 
trenutno perspektivo Medijskih toplic. 
Žal občina kaj drugega, kot  da skrbi za 
tiste objekte in površine, ki so v njeni 
lasti, ne more storiti. Zavzel se bom si-
cer za to, da se javne površine v okolici 
Medijskih toplic čim bolj vzdržujejo in 
čistijo, kaj več pa žal ni v naši pristoj-
nosti oziroma moči. Seveda bom tudi 
vztrajno bedel nad dogajanjem in la-
stnika opozarjal, da ni odgovoren le do 
svoje lastnine, temveč tudi do okolja, 
kjer se ta  lastnina nahaja.

Vabljeni na prijeten klepet
  in skodelico kave v bar
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Učilnica likovne vzgoje je prav poseb-
na učilnica. Pa ne posebna v smislu, kot 
so posebne, prijetne in lepe vse učilnice 
v prenovljeni OŠ Ivana Kavčiča Izlake, 
ki jih preplavlja radoživa in mladostna 
energija učenk in učencev. V učilnici li-
kovne vzgoje se namreč krešejo ideje kot 
nikjer drugod, pod rokami fantov in de-
klet pa nastajajo otroške umetnije, saj je 
ustvarjalni nemir prav tu našel svoj ko-
tiček.

NA KRILIH USTVARJALNOSTI S SLAVI ARTNAK
Lučka Drnovšek

Skoraj desetletje bo, ko sem po lokal-
nem radiu slišala oglas za usposabljanje 
novih prostovoljcev za vodenje medge-
neracijskih skupin za kakovostno starost. 
Pa sem šla poslušat v Trbovlje, k upoko-
jencem, prof. dr.Jožeta Ramovša in s tem 
začela eno novo, lepo obdobje prosto-
voljstva v programih za kakovostno sta-
rost. Skupino Žarek sva ustanovili skupaj 
z mojo mamo, ki se je sicer navdušila za 
družabništvo in ki ga še sedaj z veseljem 
opravlja. Ta prva medgeneracijska sku-
pina je nastala v krajevni skupnosti in se 
še vedno dobiva ob istem času na istem 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO SREČNO ZAGORJE                                               
MEDGENERACIJSKA SKUPINA ŽAREK
Mojca Vetršek in Ivanka Pikelj – voditeljici medgeneracijske skupine

prostoru. V osmih letih delovanja skupi-
ne se je nabralo že tudi nekaj spominov, 
skupnih doživetij, zamenjali so se že ne-
kateri člani, ena članica je odšla v Dom za 
ostarele, drugi vztrajamo še naprej.

V naši skupini so dobrodošli gostje: 
občasni obiskovalci, mimohodci, klepe-
talci, družabniki, obiskovalci knjižnice, 
»taksist«, predavatelj, mama, mladi go-
stje. 

Nabralo se je  že veliko obdelanih po-
govornih tem. Ob tem pa so vedno bolj 
pomembne stvari kot: nasmeh, dobra 
volja, domačnost, stalnost, druženje, kle-

pet, doživetja, ki nas bogatijo,  novosti z 
domačega vrta, voščilnice, recepti iz do-
mače kuhinje.

Sodelujemo v predstavitvah društev v 
domači krajevni skupnosti s svojo stoj-
nico, zloženkami, lani tudi z glasilom 
Medgeneracijskega društva Srečno, ki je 
bilo izdano ob 5. obletnici delovanja dru-
štva.  Decembra smo  sodelovale v pred-
novoletni prireditvi v domačem kraju in 
zbrane prostovoljne prispevke darovale v 
humanitarne namene.

Rade bi povabile še kakšno novo člani-
co ali člana k druženju in pogovoru.

pedagoginja v OŠ Ivana Kavčiča Izlake 
že od leta 1981 in od takrat svoj čas in 
energijo vlaga v delo z mladimi. Prav ona 
je tista, ki zna iz učencev izvabiti ustvar-
jalnost in jo s sproščenim, a natančnim 
delom splesti v odlične likovne izdelke. 
Toda kako ji uspe v učencih prebuditi 
skrito ustvarjalnost? Zagotovo ne pride 
kar sama od sebe, zato poudari, da »mora 
ustvarjalno učenje pri likovni vzgo-
ji izhajati iz problemskega položaja, saj 
učenci do izvirnih rešitev znanja pridejo 
z miselno dejavnostjo, s spoznavanjem in 
doživljanjem.« 

V pouk vključuje prav vsa področja li-
kovnega ustvarjanja. Od slikanja, risanja, 
grafike, kiparstva, oblikovanja prostora 
do likovnega vrednotenja. Znanje jim 
posreduje predvsem preko dela. Likovna 
vzgoja je tako vzgojni kot tudi izobraže-
valni predmet, saj ni ločnice med tem, 
kdaj se učenci izobražujejo in kdaj vzga-
jajo. V medsebojno prepletenem pro-
cesu poteka usvajanje znanj, zmožnosti 
in čuta, kar pomeni temelj za oblikova-
nje stališč, vrednot in estetskega izraza, 
obenem pa tudi oblikovanje osebnosti. 

Učenci oblikujejo pomembne osebno-
stne dejavnike: čustvene, socialne, inte-
lektualne in motorične. Za dosego teh 
ciljev se je potrebno na vzgojno-izobra-
ževalni proces posebej pripraviti, saj pri 
takšnih urah učitelj z likovnim vzgaja-
njem in izobraževanjem enakovredno 
prispeva k celostnemu razvoju učencev. 

Slavi Artnak zelo veseli odkrivanje 
otrokovih sposobnosti. Pravi, da otrok ne 
deli na nadarjene in nenadarjene, pač pa 
na otroke, ki se znajo doživeto, sprošče-
no, samoniklo likovno izražati in na tiste, 
ki se izražajo šablonsko. Prav ti so na-
mreč tisti, ki ne verjamejo dovolj vase in 
v lastne sposobnosti. Bolj varne se čutijo, 
če prerisujejo nekatere risbe in vzorce, 
kot da iščejo svoje rešitve. Tako ima kot 
učiteljica likovnega pouka z obojimi zelo 
odgovorno delo. Pri prvih mora skrbno 
negovati zaupanje vase in samoniklost 
ter jih spodbujati k ustvarjalnosti. Druge 
pa skuša prepričati, da je največ vredno 
prav tisto, kar naredijo čisto po svoje, iz 
njihovega lastnega občutja in doživljanja. 
»Bistvo je, da učenec dobi veselje za izra-
žanje lastnih idej in da se veseli svojega 

Za prav posebno vzdušje v tej učilni-
ci je ''kriva'' Slavi Artnak, ki je likovna 

Slavi Artnak
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izdelka, pa tudi izdelkov ostalih učen-
cev.«

Kljub temu da je v pedagoškem pokli-
cu že mnogo let in je z učenci prebila na 
tisoče ur, se na vsako uro likovne vzgoje 
temeljito pripravi. Priprava na pedago-
ško delo izraža njeno raven ustvarjalno-
sti in pripravljenosti za delo. Pri izvajanju 
med poukom pa se zrcali njeno lastno, 
izvirno razmišljanje, prilagodljivost, ob-
vladovanje likovnega jezika in zmožnost 
upoštevanja tako didaktičnih načel kot 
tudi pravilno uresničevanje in doseganje 
vzgojno-izobraževalnih ciljev. To opazi-
mo pri dejavnosti učencev in njihovem 
napredku.

Najbolj jo razveseli, ko je izdelek ka-
kšnega učenca nagrajen, saj ve, da je to 
zanj velika pohvala in vzpodbuda. Hkrati 
pa tudi vzpodbuda zanjo kot mentorico. 
Na začetku je izdelke učencev pošiljala 
na tekmovanja in na natečaje predvsem 
zato, da bi dobila potrdilo, da je njeno 
delo dobro in da je smer, ki si jo je začrta-
la, prava. Prvim uspehom so sledili še ve-
čji uspehi. Danes o tem, da hodi po pra-
vi poti, pa tudi o ustvarjalnosti učencev 
ter dovršenosti in unikatnosti njihovih 
izdelkov pričajo mnoga priznanja in na-
grade na različnih področjih. Tudi letos, 
tako kot že v nekaj preteklih letih so si 
za uspeh na natečaju »Planica in otroci« 

učenci ogledali smučarske skoke v Pla-
nici, prejeli priznanje in nagrado mestne 
občine Slovenj Gradec v okviru medna-
rodnega leta zbliževanja kultur, srebrno 
priznanje na mednarodnem likovnem 
natečaju »Etno oblačila in folklorni plesi 
mojega ljudstva« in kar 17 priznanj na 4. 
mednarodnem likovnem natečaju »Igraj 
se z mano«. Največ pa ji pomeni uspeh 
na mednarodnem likovnem natečaju 
»Otroški exlibris«, na katerem so učenci 
letos prejeli kar 8 zlatih priznanj, njej pa 
so podelili posebno priznanje strokovne 
komisije za kolekcijo del.

Na svoje delo je zelo ponosna in njen 
prefinjen občutek za lepo jo spremlja na 
vsakem koraku. Že v utemeljitvi Gru-
move plakete, ki ji jo je podelila Občina 
Zagorje ob Savi leta 1993, so zapisali, 
da »likovni izdelki, ki jih ustvarjajo nje-
ni učenci, dajejo likovno vsebino šoli in 
prireditvam.« Sama pa pravi, da »kako-
vostni likovni izdelki na stenah šolskih 
prostorov niso samo okras, pač pa tudi 
prijazna in estetska podoba prostora. 
Hkrati so taki izdelki tudi dobra ''likov-
na vzgoja'' za starše in vse, ki prihajajo v 
šolo.« Učence skuša učiti, naj cenijo svoje 
delo. Le tako bodo znali ceniti tudi delo 
drugih. Za svojo strokovnost je prejela 
številna priznanja in nagrade na držav-
nih in mednarodnih tekmovanjih. Leta 

2003 pa tudi srebrno plaketo občine Za-
gorje. Za svoje delo v pedagoškem pokli-
cu je pridobila najvišji naziv učitelj sve-
tnik. Vse svoje in otroške dosežke skrbno 
hrani v šolski likovni kroniki.

Zelo blizu so ji besede Tomaža Mit-
tonija: »Najdragocenejše je zame spo-
znanje, da so najlepše stvari najbolj pre-
proste, najbližje nam, a jih je silno težko 
odkriti, kaj šele izraziti.« Ustvarjalnost 
je izredno pomembna in le sveže ide-
je dandanes nekaj veljajo. Dobre ideje 
lahko dobi le tisti, ki je izviren. Izviren 
pa je lahko le tisti, pri katerem sta bili 
izvirnost in samostojnost že od otroštva 
skrbno negovani vrednoti. Tako na li-
kovnem področju kot tudi na vseh dru-
gih plateh življenja. Lahko rečem, da sem 
ponosna, da je tudi name prenesla nekaj 
svoje kreativne energije in delovnega 
elana. Najprej že pred mnogimi leti, ko 
sem bila tudi sama ena izmed nadebu-
dnih likovnih ustvarjalk v njenem razre-
du, danes pa me kot kolegica, s katero si 
deliva kabinet, večkrat ''okuži'' s svojim 
ustvarjalnim virusom.  V letošnjem šol-
skem letu bo Slavi sklenila svoje uspešno 
delo z učenci, zagotovo pa bo še naprej 
v svojem življenju iskala nove ustvarjalne 
izzive.

Izlake, prelep zasavski je kraj,
kdor kdaj ga obišče, se rad vrača nazaj;
že Valvazor Vajkard užival je tod,
za sabo pustil ponosni je rod.
Ljudje veseli in pridni so tukaj doma,
kar se v kraju samem pozna,
ponosno lepote povsod razkazuje,
spomladi v cvetje se lepo obuje.
Da kraj bi uspeval lepo še naprej,
vsi pridružujemo želji se tej!

LEPE  IZLAKE    
N.N.
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Cestni GPS navigatorVaš novi partner pri treningu...

208 €

348 €
252 €

173 €

Ponudba velja do 31. 5. 2011 oziroma do razprodaje zalog. Cene že vsebujejo DDV. Garancija je dve leti.
Obiščite spletno stran trgoWWWina.com z ih.a podrobne informacije o posameznih izdelk

Pooblaščeni prodajalec:

MOŽNOST IZPOSOJE!

Edge 800 je kolesarska navigacijska
naprava z GPS sprejemnikom s 
slovenskim vmesnikom. Kolesarski 
števec z GPS funkcijami, možnost 
kartografije, barometrični višinomer, 
na dotik občutljiv zaslon...

Forerunner 110 HR športna ura 
prikazuje srčni utrip z brezžičnim
senzorjem srčnega utripa, 
vodotesna do 50 metrov, 
multisport – za tek ter kolesarjenje, 
lahko prikazuje čas, tempo, razdaljo, 
tempo kroga, čas kroga, dolžino kroga, 
povprečni ter najvišji tempo...

Nuvi 3760 izjemno tanka oblika, 
možnost uporabe ležeče in pokon-
čno, širok zaslon, kartografija Evrope,
prikaz pravega voznega pasu, načr-
tovanje poti z več vmesnimi točkami, 
bluetooth...
Glasovno vodenje v slovenskem
jeziku.

Nuvi 1390T Premium je osebni
potovalni pomočnik s kartograf.
Evrope (City Navigator), širokim
barvnim LCD zaslonom občutljiv
na dotik, podpira SD pomnilniške
medije, USB vhod, Bluetooth za
prostoročno telefoniranje, TMC 
sprejemnik prometnih informacij,
prikaz omejitev hitrosti.
Glasovno vodenje v slovenskem
jeziku.
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Klub Pon *Do *Kwan Izlake sedaj de-
luje že uspešnih 17 let, vse od leta 1994 
in bo tako že naslednje leto praznoval 
polnoletnost. Ustanovitelj te borilne ve-
ščine je Daniel M. Pond, ki poseduje črne 
pasove iz različnih tehnik borilnih veščin 
in trenutno živi v Nemčiji. Ime Pon *Do 
*Kwan pomeni Pondova šola borilnih 
umetnosti, naš simbol pa je voda. 

To borilno zvrst je v Slovenijo prine-
sel Alojz Miklavčič, nato pa je Srečko 
Rozman ustanovil Pon *Do *Kwan klub 
na Izlakah. Tako imamo sedaj treninge 
nepretrgoma trikrat tedensko in sicer 
v dveh skupinah, mlajši in starejši. Naši 
člani se učijo tehnik in taktik borbe, sa-
moobrambe ter športne borbe. 

Vsako leto pa se tudi opravlja pola-
ganje pasov, ki je nekakšen izpit in ko 
ta izpit opraviš, se povzpneš v naslednji 
rang – pas. Pasovi si sledijo: najprej bel, 
nato rumen, zelen, moder, rjav in črn. 
Črni pas ima še nadaljnje stopnje, ki se 
imenujejo dnevi. 

3. decembra 2010 smo v šolski telova-
dnici na Izlakah priredili spektakel pola-
ganja mojstrskih pasov. Tisti dan je osem 
izlaških pondokwanovcev položilo črni 
pas.

Blaž Plevnik, Gregor Razpotnik in Ti-
len Zajc so položili črni pas 1. dan, Maja 
Vetršek in Jure Urbanija 2. dan, Jure Ve-
tršek 3. dan, naš trener Miloš Rozman 4. 
dan, mentor trenerske ekipe in ustanovi-
telj kluba Srečko Rozman pa 5. dan.

PON *DO *KWAN IZLAKE V LETU 2009/10
Sara Smrekar

V letu 2010 smo se udeležili treh tur-
nirjev za državno prvenstvo, in sicer v 
Ormožu, Murski Soboti in na Ptuju. 
Rezultati teh tekmovanj se seštevajo, 
tako da smo imeli konec leta v skupnem 
seštevku 6 državnih prvakov, šest dru-
gih mest in dve tretji mesti. 

članov, ki so se udeležili mladinskega 
svetovnega prvenstva v Beogradu. Ma-
ruša Izlakar je v kategoriji do 49 kg za-
sedla 3. mesto, Rok Vrtačnik je v kate-
goriji do 47 kg prejel bronasto kolajno. 
Tilen Zajc je v svoji kategoriji do 69 kg 
zasedel 3. mesto, v ekipnih borbah pa 
je skupaj z Melindo Ramadani, Jakom 
Hudalesom in Aljažem Benkom prav 
tako stopil na tretje mesto. Štiri meda-
lje s svetovnega prvenstva tako lansko 
leto uvrščajo med najbolj uspešne v 
zgodovini kluba. Prejemnikom kolajn 
smo pripravili sprejem, ko so se vrnili 
v domači kraj. 

V juniju smo v telovadnici OŠ na 
Izlakah organizirali mednarodno od-
prto prvenstvo Izlak za mladinke, mla-
dince ter deklice in dečke, ki je bilo do-
bro obiskano. Prav tako v juniju je bilo 
polaganje barvnih pasov, kjer so tisti, ki 
trenirajo eno leto, položili skupno 10 
rumenih pasov, dva kandidata pa sta 
uspešno položila modre pasove. V sep-
tembru smo organizirali vpis novih čla-
nov, tako da se nam je pridružilo ducat 
novih nadebudnih bojevnikov. 

Članke s tekmovanj redno objavlja-
mo v občilih ter na naši spletni strani 
pdkizlake.si, kjer si bralec lahko pre-
bere razne zanimivosti s tekmovanj ter 
seveda vidi atraktivne fotografije. Naše 
delovanje pa ne bi bilo mogoče brez 
odlične ekipe, ki skrbi za nemoteno de-
lovanje kluba, ter seveda podpornikov 
kluba, med katerimi je Občina Zagorje 
ter izlaške in tudi zasavske gospodarske 
družbe. Hvala vsem, se pa že veselimo 
prihodnjih dogodivščin.

Udeležili smo se tudi osmih med-
narodnih turnirjev: Mareno di Piave 
(Italija), Banska Bistrica (Bosna), Ber-
lin (Nemčija), Insbruck (Avstrija), Ber-
gamo (Italija), Rimini (Italija), Rijeka 
(Hrvaška) ter mednarodni turnir v Za-
gorju.

V državno reprezentanco se je uvrsti-
lo oz. je bilo povabljenih tudi pet naših 
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V poplavah, ki so v septembru zajele 
velik del Slovenije in Zagorsko dolino 
praktično v celoti, je bil prizadet tudi 
večji del ETI-jevega tovarniškega kom-
pleksa na Izlakah.  Najprej je v petek 
nekaj po 13. uri voda iz potoka Medija 
prestopila bregove na območju skladišč 
v severozahodnem delu tovarne. Nara-
ščajoča  voda je v izredno kratkem času 
začela poplavljati šotorska skladišča in 
površine za nakladanje in razkladanje. 
Sledilo je zalitje  parkirišč, najprej pred 
poslovno stavbo potem pa tudi ostalih 
parkirišč, predvsem ob proizvodni hali 
tehnične keramike.  Voda je zalila pod-
kletene prostore pod osrednjo halo, ga-
ražo, arhiv, zaklonišče. 

Hkrati je Medija skozi jaške meteor-
ne kanalizacije začela zalivati osrednje 
proizvodne prostore Obrata elektroteh-
ničnih izdelkov ter osrednje tovarniško 
dvorišče. Od tu je voda zalila del ener-
getskih prostorov (transformatorsko 
postajo, laboratorij Razvoja Elektroteh-
ničnih izdelkov), del prostorov  tehnič-
ne keramike (novo in staro »plavnico« 
v oddelku priprave mas)  hodnike, pri-
ročna skladišča jaške dvigal, jaške in 
bazene čistilnih naprav ...

S hitro intervencijo članov civilne 
zaščite in gasilcev ETI-ja nam je uspelo 
zaščititi vitalne energetske in proiz-
vodne prostore ter naprave pred hujšimi 
posledicami. Takoj, ko je bilo mogoče, 

POPLAVE TUDI V ETI-ju
Matija Gomilar,  Jani Braune

smo ob prizadevanju večjega števila za-
poslenih, interventne ekipe čistilnega 
servisa in ob koordinaciji vodstva 
družbe in vodij intervencije, začeli 
reševati opremo, material in izdelke ter 
sanirati posledice poplav. Glavna san-
acija je potekala v soboto in nedeljo, 
iztekla pa se je do konca naslednjega 
tedna.  Na srečo, kljub precejšni mate-
rialni škodi, sama proizvodnja ni bila 
težje prizadeta tako, da je v ponedeljek 
stekla z le manjšimi omejitvami.

Družbe koncerna ETI imajo svoje 

poslovne in proizvodne prostore ter 
dejavnost primerno zavarovano tako, 
da je zavarovalnica izplačala odško-
dnino hitro po postavitvi zahtevka in 
predložitvi dokumentacije. Iz kasnej-
ših državnih razpisov za ta namen  ETI 
d.d. sredstev ni pridobil, saj so razpisni 
pogoji priviligirali tiste gospodarske su-
bjekte, ki svojega premoženja niso imeli 
zavarovanega pri zavarovalnicah.

Članek je povzet po objavi v inter-
nem glasilu koncerna ETI »Utrip,« ka-
terega lahko prebirate tudi na naslovu              
www.eti.si/novinarsko_sredisce/inter-
no_glasilo_utrip.aspx
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Eden najvplivnejših ameriških filo-
zofov 19. stoletja Ralph Waldo Emer-
son je dejal: »Ne hodite tja, kamor 
vodi pot. Pojdite raje tja, kjer ni poti 
in za seboj pustite sled«. V tridesetle-
tni zgodovini Doma starejših občanov 
Polde Eberl-Jamski na Izlakah ali krajše 
Eberlovega doma je njegovo razvojno 
pot utiralo veliko predanih, sposobnih 
in odgovornih skupin ter posamezni-
kov, ki so zapustili nepozabni pečat in 
neizbrisno sled, ki je še danes vidna na 
vsakem koraku.

Prva direktorica Doma, gospa Irena 
Drenik, je s svojim znanjem in sposob-
nostjo, skupaj z mladimi in zagnanimi 
sodelavci leta 1980 zaorala začetno le-
dino in postavila organizacijske temelje 
Doma. Temu je sledilo obdobje širitev 
in izboljšav, saj je Dom s pomočjo na-
menskih in nepovratnih sredstev v letu 
1987 pridobil prizidek in s tem se je  po-
večala njegova kapaciteta od prvotnih 
120 postelj na 180 postelj. Z ureditvijo 
modernih fizioterapevtskih prostorov 
ter bazena so bili s pomočjo strokovnja-
kov Univerzitetnega inštituta Republike 
Slovenije za rehabilitacijo, predvsem 
s pomočjo prim. Rožice Acimovič, dr. 
med., leta 1990 postavljeni temelji reha-
bilitacijske dejavnosti za starejše. Kva-
liteta bivanja v Domu se je izboljšala 
tudi z dograditvijo knjižnice leta 1993, 

SLEDI V 30-LETNI ZGODOVINI EBERLOVEGA DOMA
                 Mateja Černi, direktorica

jedilnice leta 1997 in dnevnega centra 
leta 1999.

Leta 2002 je prevzel vodstvo Doma 
gospod Boris Drenik, ki je bil idejni 
vodja in pobudnik najrazličnejših pro-
stočasnih aktivnosti, osnoval je dom-
sko dramsko skupino ter pričel z načr-
tno organizacijo oddelka za dementne 
stanovalce. Glede na to, da je bil Dom 
star že 20 let, so se pokazale tudi ve-
dno večje potrebe po najrazličnejših 
vzdrževalnih delih, zato sta bila dom-
ska vzdrževalca leta 2005 še toliko bolj 
vesela nove, prostorne in funkcionalne 
delavnice, ki je bila zgrajena z lastnimi 
sredstvi. To je bil za Dom velik finančni 
zalogaj, zato je bilo poslovanje leta 2006 
pod vodstvom gospe Urške Kolar zelo 
ekonomično in varčno. 

S tem se je že nakazalo obdobje ra-
cionalizacije in reorganizacije poslova-
nja, ki pa se je v vsem svojem obsegu 
pričelo leta 2007, ko sem sama prevze-
la vodstvo Doma. Glede na to, da nam 
država ni več mogla zagotoviti sredstev 
za investicijsko vzdrževanje, smo se te 
odgovorne in težke naloge lotili sami. 
Z natančnim in premišljenim načrto-
vanjem smo do sedaj med drugimi po-
sodobili informacijsko in programsko 
opremo, sanirali notranje vodovodno 
omrežje in nabavili hidravlično stiskal-
nico za odpadke, obnovili 5 kopalnic in 

streho prizidka, zamenjali staro osebno 
dvigalo z novim ter dve tretjini oken v 
starejšem delu doma, prenovili toplo-
tno podpostajo, konec leta 2009 pa smo 
nabavili tudi nov osebni avto, ki je na-
domestil iztrošena 10 in 18 let stara av-
tomobila. Na organizacijskem področju 
je zaživelo dnevno varstvo in začasne 
namestitve (do 30 dni), zato smo v lan-
skem letu uredili tudi prostor za dnevni 
počitek s štirimi posteljami. Še vedno 
smo edini dom za starejše v Sloveniji, 
ki izvaja rehabilitacijo bolnikov po mo-
žganski kapi, v decembru 2009 pa smo 
razveselili tudi krajane Izlak in okolice z 
odprtjem fizioterapevtske ambulante, s 
katero smo omogočili večjo dostopnost 
in kakovost nudenja fizioterapevtskih 
storitev v občini. 

Kljub gospodarski krizi, ki nas spre-
mlja že nekaj let, smo se odločili, da ob-
držimo tudi bazen, ki se nahaja v našem 
domu. Smo namreč eden redkih domov 
za starejše v Sloveniji, ki ima terapev-
tski bazen (12 m × 5 m) z naravno 
termalno vodo. Vzdrževanje bazena je 
zelo zahtevno, saj moramo med dru-
gim mesečno izvajati analize kopalne 
vode ter skrbeti za brezhibno delovanje 
celotne bazenske tehnike. V lanskem 
letu smo namestili tudi aparaturo za 
avtomatsko doziranje plinskega klora, 
ki omogoča stalno spremljanje vseh po-
membnih parametrov, tako da je zago-
tovljena popolna varnost in higienska 
neoporečnost. Naši stanovalci koristijo 
bazen v dopoldanskem času in sicer le 
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s privolitvijo zdravnika, v popoldan-
skem času pa praktično ni zaseden, 
zato se trudimo, da bi le-tega koristila 
tudi društva, šole, delovne organizaci-
je in druga združenja v zagorski obči-
ni. V letošnjem letu pripravljamo tudi 
program vodne gimnastike, ki ga bomo 
ponudili delovnim organizacijam kot 
preventivo nastanka poškodb in obo-
lenj na delovnem mestu, kar posredno 
zmanjšuje tudi bolniške odsotnosti z 
dela. Vsekakor pa je termalna voda zelo 
primerna tudi za hidroterapijo po po-
škodbah in pri raznih kroničnih obole-
njih, kar izvajamo v okviru dejavnosti 
samoplačniške fizioterapije.

V današnjih kriznih časih je zelo 
težko doseči zastavljene cilje, nam je 
to uspelo predvsem zaradi zglednega 
medsebojnega sodelovanja, timskega 
dela ter strokovnosti in izjemne pri-
padnosti vseh zaposlenih. Verjamemo, 
da bomo s takšnim delovanjem tudi v 
prihodnje uspeli doseči še marsikateri 
cilj; le-teh pa seveda ni malo. Že v le-
tošnjem letu bomo z lastnimi sredstvi 
pričeli obnavljati kuhinjo in jedilnico. 
To bo za nas zelo zahtevna naloga, tako 
iz finančnega kot iz organizacijskega vi-
dika. S pripravami smo pričeli že lansko 
leto. Tako smo med drugim, ob tride-
setletnici Doma, s pomočjo donatorjev 
izdali tudi zanimivo kuharsko knjigo z 
recepti naših kuharic. Knjiga je v pro-
sti prodaji (v našem domu ali po pošti), 
celoten izkupiček pa bomo namenili za 
prenovo kuhinje. Obnovljena kuhinja 
bo omogočala lažje in bolj kakovostno 
delo našim kuharicam, hkrati pa bomo 
lahko storitve ponudili tudi krajanom 
Izlak in okolice. V srednjeročnem pla-
nu načrtujemo tudi obnovo celotne-
ga negovalnega dela doma in ureditev 
funkcionalnih prostorov za stanoval-
ce z demenco. S tem bomo omogočili 
boljšo kvaliteto bivanja našim stanoval-
cem, zaposlenim izboljšali pogoje dela, 
hkrati pa se še bolj vključili v življenje 
in delo krajevne skupnosti in občine.

Upamo, da bomo tudi mi s svojim 
delom pustili našim zanamcem dobro 
vidno sled, ki jih bo usmerjala po poti 
k novim ciljem.

17. aprila 2010 je bila organizirana 
največja prostovoljna okoljska akcija v 
zgodovini Slovenije.  

Prostovoljci so do pomladi po vsej 
Sloveniji iskali divja odlagališča in jih 
locirali na zemljevidu. Spomladi pa 
so s čistilno akcijo ta divja odlagališča 
tudi očistili komunalnih odpadkov. Po-
leg tega so se očistile tudi okolice šol, 
vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. Po 
uradnih podatkih organizatorjev je v 
akciji sodelovalo okrog 270.000 ljudi 
oz. več kot 13% vseh prebivalcev Slo-
venije, ki so odstranili 60.000 m³ ali 
12.000 ton odpadkov s 7.000 divjih 
odlagališč.  Septembra 2010 je predsed-
nik države Danilo Türk društvu Ekolo-
gi brez meja, ki je akcijo organiziralo, 

OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU
Magda Kovač

za izvedbo tega projekta podelil red za 
zasluge.

Svoj kamenček k mozaiku zgodbe 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu smo 
dodali tudi na Izlakah. V akciji so sode-
lovala društva, organizacije in posa-
mezniki iz kraja. Število prostovoljcev 
je preseglo število 200. Očistila so se vsa 
popisana divja odlagališča na Izlakah in 
v okolici.

Akcija se je zaključila z družabnim 
srečanjem.

Tudi v letošnjem letu smo poskrbeli, 
da je naš kraj očiščen. Očiščevalna akci-
ja je bila 9. 4. Prostovoljci so se zbrali ob 
8. uri pred prostori Krajevne skupnosti. 
Po končani akciji pa so se vsi udeleženci 
srečali na športnem igrišču.
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 Spoštovane krajanke, cenjeni krajani Krajevne skupnosti Izlake!

Ob vašem krajevnem prazniku vam iskreno čestitam. Ob tej priložnosti želim 
poudariti, da z našimi obljubami glede sedanjega in bodočega razvoja Izlak 

mislimo resno in da razumemo vaše potrebe in želje. Hkrati se zahvaljujem za 
odlično sodelovanje, ki ga gojimo že leta in ki vedno obrodi obilo sadov, s 

katerimi postaja naše skupno življenje v Občini Zagorje ob Savi čedalje bolj 
kvalitetno in prijazno. Zaradi tega, zaradi naše zagorske doline in zaradi vaše 

krajevne skupnosti in tudi ker so takšni časi, je prav, da tudi v prihodnje 
združimo svoje moči in energijo in skupaj gradimo našo lokalno skupnost kot eno 

najboljših in najlepših v  Sloveniji. Obljubljam vam, da bom tudi v prihodnje 
skušal v okviru možnosti prisluhniti  čim večjemu številu vaših potreb in želja.  

Matjaž Švagan
župan Občine Zagorje ob Savi
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SPIN center se nahaja na Izlakah, 
točneje na Obreziji 12. Pri nas se la-
hko rekreirate  vsak dan - v popol-
danskem ali dopoldanskem času. 
Aktivnosti društva so široke. V SPIN 
centru vam nudimo visoko kakovost 
vadbe, s katero boste ob rednem in 
predanem delu izboljšali odpornost 
organizma in moč. Lažje boste nadzo-
rovali telesno težo, zmanjšali odstotek 
telesne maščobe, preoblikovali svoje 
telo in izboljšali kvaliteto življenja.

Nudimo vam več različnih zelo 
učinkovitih  skupinskih vadb, polnih 
hitrosti, dobre glasbe in zabave. Letos 
smo v naš urnik dodali tudi Zumbo, ki 
je mešanica fitnesa in plesa z latinsko-
ameriško in pop glasbo. Je zabavna, 
učinkovita in enostavna vadba, ki je 
osnovana na principu intervalnega 
treninga. 

Izvajamo tudi individualno vadbo 
za hujšanje in oblikovanje telesa, za 

ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER SPIN
Hana Koderman

vas pa smo pripravili tudi individualni 
trening Trojček v skupini maksimal-
no treh oseb, ki vam omogoča najem 
osebnega trenerja za malo denarja. 

V primeru, da bi radi popravili svoj 
trenutno najboljši rezultat ali se samo 
najboljše kondicijsko pripravili  na 
novo tekmovalno sezono izvajamo 
tudi kondicijske treninge. V našem 
centru  se kondicijsko pripravljata 
2 olimpijca Bernard Vajdič (alpsko 
smučanje) in Domen Pociecha (sank-
anje), poleg njiju pa še nekaj mladih 
obetavnih športnikov. 

Vsak mesec organiziramo tudi 
3-urni dogodek – kurjenje maščob. 
Trening razdelimo na tri dele in tri 
različne vadbe polne adrenalina, mo-
tivacije, odlične glasbe in zabave. 

Prav tako organiziramo dogodek  
Zumba Jump, ki je kombinacija 
zumbe in vadbe na trampolinu  (2 × 50 
min).  Počasi uvajamo tudi dogodek 

Power Jump, ki pa je adrenalinsko 
poskakovanje po mini trampolinu.

Prostori v centru so svetli, zračni in 
klimatizirani. Našim članom nudimo 
12 kardio naprav - 5 tekalnih stez, 2 
kolesi, 2 eliptika, 3 spinner kolesa in 
komplet izotoničnih naprav za trening 
vseh mišičnih skupin. V drugem nad-
stropju se nahajajo proste uteži, kjer 
svoj kotiček najdejo malo bolj zagri-
zeni športniki in rekreativci.

Nudimo vam najem sobe z infra 
savno. V prijetni sobici je savna, tuš in 
dva počivalnika. V njej ste lahko sami 
ali v družbi vaših prijateljev.

Vljudno vabimo vse - športnike, 
rekreativce, mladino in tiste, ki imate 
radi zabavo, šport in rekreacijo, da se 
nam pridružite.
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Z vami gledamo v svet.

Narof 42, 1411 Izlake | info@promont-tim.si | www.promont-tim.si
tel.: 031 230 766 | fax: 03 56 73 516

PROIZVODNJA, PRODAJA ter MONTAŽA PVC OKEN in VRAT
ROLETE, ŽALUZIJE
LAMELNE ZAVESE, PLISEJI
SUHOMONTAŽNI KNAUF SISTEMI
STEKLENE FASADE

d.o.o.

Smrkolj Jože s.p.
Podlipovica 27z
1411 Izlake, Slovenija

e-mail: infoskitti@siol.com
www.skitti.si

Z vami več kot 40 let!

mob.:     +386 41 339 240
tel.:     +386 3 56 79 660
fax:     +386 3 56 79 661

SPLOŠNO KLJUČAVNIČARSTVO IN TOPLOTNA TEHNIKA IZLAKE 
● laserski razrez  ● peskanje  ● brušenje  ● štancanje  ● krivljenje 
● obdelava na CNC rezkalnih centrih ● robotsko varjenje ● žaganje

OB KRAJEVNEM PRAZNIKU VAM ČESTITA KOLEKTIV SKITTI.
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Sezono 2010 smo začeli v Sopotnici 
pri Škofja Loki, kjer se je odvijala prva 
dirka za DP Slovenije v avtokrosu in so 
po dolgem zimskem premoru zarohne-
li motorji dirkalnikov pripravljeni na 
boj za stopničke. Po deževnem jutru 
polnem blata smo Tornadovci v vseh 
treh divizijah in za pokal do 21 let stali 
na prvih stopničkah. Naše dirkače smo 
poimenovali kar sedmica, saj jih je za 
naš klub vozilo sedem. V lanskem letu 
smo pridobili dva nova dirkača, ki sta 
se nam pridružila tik pred začetkom 
tekmovalne sezone. Sledile so še tri 
dirke v Planini nad Horjulom in ena 
v Tunjicah pri Kamniku, kjer smo se 
Tornadovci preizkusili tudi v vlogi 
soorganizatorja dirke in bili s svojim 
delom zadovoljni. Naši dirkači so nas-
topili tudi na dveh dirkah v Rupi na 
Hrvaškem. Igor Kern in Robert Koci-
per pa sta se udeležila evropskih dirk  
v Nyiradu na Madžarskem in v Novi 
Paki na Češkem.

Sezono smo zaključili prav tako 
z dežjem in v blatu, vendar pa je naš 
izkupiček pokalov kar  blestel. Na to 
smo zelo ponosni, kajti za temi pokali 
je veliko odrekanja, neprespanih noči,  
volje, znanja in denarja. Lahko rečemo 
da je Tornado v sezoni  2010 pisal zgo-
dovino avtokrosa v Sloveniji, saj  smo 
osvojili lepo število pokalov in bili trd 
oreh za konkurenco. Sezona je bila 
naporna in dolga, predvsem pa je bila 
zaznamovana z dežjem. Zaradi obilnih 
padavin smo odpovedali dirko v Tunji-
cah pri Kamniku, zato se je naša sezona  
zavlekla pozno v jesen. Kakorkoli, leto 
2010 je bilo leto Tornada, saj smo Tor-
nadovci izglasovali tudi naj športnika 
Zasavja Metoda Kneza.

DP Slovenije v avtokrosu  2010 – 
uradni rezultati zveze AŠ 2005:
DRUŠTVA:
•	 1. mesto: ŠK Tornado

NTL (nosilci tekmovalne licence):
•	 1. mesto: ŠK Tornado

MLADI VOZNIKI  DO 21. LET:
•	 1. mesto: Žiga Kraševec, Zastava 

TORNADO V LETU 2010 NIZAL ZMAGO ZA  ZMAGO
Tornadovci

128 1.3 (ŠK Tornado)
•	 2. mesto: Domen Rode, Subaru Le-

one 2.0 Turbo 4×4 (ŠK Tornado)
DIVIZIJA 1A:
•	 2. mesto: Žiga Kraševec, Zastava 

128 1.3 (ŠK Tornado)
DIVIZIJA 1:
•	 1. mesto: Metod Knez, Audi 2.0 

4×4 (ŠK Tornado)
•	 3. mesto: Domen Rode, Subaru Le-

one 2.0 Turbo 4×4 (ŠK Tornado)
DIVIZIJA 3:
•	 2. mesto: Igor Kern, Buggy Yamaha 

2×1000 (ŠK Tornado)
•	 3. mesto: Robert Kociper, VW bug-

gy 1.6 (ŠK Tornado)
•	 10. mesto: Tomaž Burja, VW buggy 

2.0 4×4 (ŠK Tornado)
•	 11. mesto: Gašper Srdar, Alfa bug-

gy 3.0 4×4 (ŠK Tornado)

V sezoni, ki prihaja, pa za avtokros v 
Sloveniji ni spodbudnih besed, namreč 
v zvezi za avtošport se še odločajo, ali 
bodo razpisali DP Slovenije v avtok-
rosu. Vendar kljub temu smo Torna-
dovci  optimistični  in se zavedamo, da 
je včasih potrebno pasti, da bi se lahko 
ponovno pobrali.  V sezoni 2011 bo 
naš klub predstavljalo šest dirkačev,  
načrtujemo tekmovanje  v PRK (para-
lelnem relikrosu), in sicer za DP Slo-
venije nas bosta zastopala dva; Robert 
Kociper in Domen Rode. Udeležili se 
bomo tekmovanj v sosednjih državah v 
avtokrosu, prav tako pa bomo nastopili 
na kakšni evropski dirki. 

Trenutno klub šteje okoli 80 rednih 
članov in načrte za letošnje leto smo 
že potrdili na občnem zboru. Članstvo 
narašča predvsem v starodobni sekciji 
in se lahko pohvalimo, da imamo  v 
klubu 23 starodobnih vozil in 3 star-
odobne motorje. S starodobnimi vozili 
načrtujemo v poletnih mesecih izlet v 
Varaždin, v jesenskem času pa se bomo 
s starodobniki odpravili še nižje na jug. 
Udeležili se bomo tudi srečanj in prven-
stva SVS s starodobnimi vozili. 

Tornadovci se bomo še naprej 

družili, pripravljeni smo pomagati in 
tudi kaj koristnega postoriti, skratka še 
boste slišali za nas. Za konec pa naj vse 
naše prijatelje in ljubitelje starodobnih 
vozil povabimo na naše 5. turistično 
srečanje starodobnih vozil Zagorska 
dolina 2011, ki bo 14. maja 2011 s 
pričetkom na sedežu kluba ob 10 uri. 
Letos bo debata tekla o telefoniji. Kaj 
vse boste lahko slišali in videli, pa iz-
veste, če se nam pridružite.

Na polno v prvi ovinek

Zminec 2010

Metod Knez

Domen Rode
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Športno društvo Izlake je zaključilo 
leto 2010 uspešno.  Seveda, vsi prisega-
mo na stavek »z gibanjem do zdravega 
načina življenja«. Kaj pa ti? In kaj je 
sploh »zdrav način življenja«?

Tukaj je nekaj utrinkov.
Leto 2010 je bilo v znamenju boja za 

prevlado pri Najšportniku/ici ŠD Izlak. 
Kar nekaj kandidatov je bilo boj do za-
dnjega, vendar sta stara in nova Najšpor-
tnik/ica s pravim pristopom le pometla s 

NAJŠPORTNIK TUDI NA NAŠI PRENOVLJENI SPLETNI 
STRANI
ŠD Izlake, www.sdizlake.si

konkurenco na koncu. To sta bila Jelena 
Zajc, ki je dosegla skupno 290 točk,  in 
Martin Ocepek s 344 točk. Rezultati so 
objavljeni na naši prenovljeni spletni 
strani ŠD Izlak, kjer si lahko ogledate 
tudi aktualne novice in seveda točkovno 
borbo za Najšportnika/ica ŠD Izlak in se 
tudi sami pomešate med dobitnike točk, 
morda celo do najvišje stopničke.

Lansko leto smo s skupnimi močmi 
organizirali Tek po Zagorski dolini, Ve-

ter v laseh na Izlakah, turnirja v malem 
nogometu in tenisu ... Dejavni smo tudi 
na tekaškem področju, kjer naši tekači 
blestijo v različnih pokalih po Sloveniji. 
Vsako leto smo veseli novih tekačev na 
našem športnem igrišču. Vidi se, da je 
zelo velik porast ljudi, ki se ukvarjajo 
s tekom, zato ne odlašajte. Igrišče, kot 
ga imamo na Izlakah, služi prav temu 
namenu. Prisotni pa smo tudi na foru-
mih/izobraževanjih v Sloveniji in celo v 
Evropi v sklopu Športne unije Slovenije.

V tem letu si želimo biti še bolj uspe-
šni. V planu imamo: 
•	Tek po Zagorski dolini za občinski 

praznik 
•	Veter v laseh 11. 6. z začetkom ob 

9. uri
•	Kolesarjenje na Zasavsko Sveto 

goro 21. 5. ob 10. uri
•	Teniški turnir žrebanih dvojic 

predvidoma 9. 5. ob 9. uri
•	Badminton 10. 4. ob 17. uri
•	Tek na 1500 metrov 15. 9. ob 18. uri
•	Turnir v malem nogometu 29. 5. ob 

9. uri

Več na naši spletni strani, kjer bo 
tudi objavljeno o morebitni spremembi 
datuma posameznega tekmovanja.

Končuje pa se tudi rekreacija za vse 
starostne skupine za zimo 2010/2011.

Začelo se je lepše vreme, zato vas va-
bimo v čim  večjem številu na lepo ure-
jeno športno igrišče na Izlakah.

Za vsa vprašanja, ideje in kritike 
smo vam na voljo na naši spletni strani, 
www.sdizlake.si, in na Facebook-u.

Ocepek Martin, Bedrač Milan, Zajc Jelena, Kovačič Nejc

Ocepek Martin, Janc Sašo, Bedrač Milan, Lautar Tina, Bantan Rudi
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Obstajajo kraji, kjer je narava še 
neokrnjena, kjer gozdovi ponujajo 
raznovrstne gozdne sadeže, kjer izvi-
rajo bistri potoki, kjer prebivajo prijaz-
ni in gostoljubni ljudje. V Turističnem 
društvu Izlake se vsega tega zavedamo. 
Zato želimo, da bi Izlake in Izlačani 
taki tudi ostali.

Z različnimi dejavnostmi želimo 
pokazati neskončne možnosti, ki nam 
jih naš kraj nudi. Poskrbimo pa tudi za 
to, da se Izlačani dobro počutimo.

V preteklem letu smo tako praznova-
li 50-letnico delovanja društva, sode-
lovali smo v očiščevalni akciji, prip-
ravili smo predavanje strokovnjaka o 
zdravi domači zelenjavi. S pomočjo 
vrtnarstva Hodak smo poskrbeli, da 
Izlake lepše izgledajo, hkrati pa smo 
postavili nekaj usmerjevalnih tabel. 
Sodelovali smo na prireditvah ob 
praznovanju krajevnega praznika in 
na Festivalu odprtih src. Organizirali 
smo božični pohod z baklami na Za-
savsko Sveto goro, kjer so nam po-
magali posamezniki in pa Gasilsko 
društvo Izlake. V akciji Moja dežela 
– lepa in gostoljubna so Izlake na 
regijskem nivoju zasedle prvo mesto 
v kategoriji izletniški kraji. V mesecu 
septembru je komisija, ki jo sestavljajo 
člani upravnega odbora TD, opravila 
ocenjevanje urejenosti kraja za Izlaški 
nagelj. Za leto 2010 so ga prejeli:                                                                                            

V kategoriji najlepše urejena kmeti-
ja:  družina Skrinjar, Razpotje.                            

V kategoriji najlepše urejene in-
dividualne hiše: družina Majdič, 
Smučidol; družina Drobne, Gladež; 
družina Kreča, Narof.

V kategoriji najlepše urejen poslov-
ni objekt:  Vrtnarstvo Hodak.

In za konec. Dragi Izlačani - postrez-
ite si s sočnimi borovnicami iz naših 
gozdov, utrgajte si šmarnico ali cvet 
bezga, zajemite zrak s polnimi pljuči 
in z naših vrhov užijte lepote bližnje in 
daljne okolice prelepih Izlak.

Članarina društva je še vedno 5 ev-
rov in jo lahko poravnate na sedežu KS.

OBSTAJAJO KRAJI … IZLAKE
Magda Kovač

ANKETA  2010
Moj predlog za najlepše urejeno kmetijo:

___________________________________________________

___________________________________________________

Moj predlog za najlepše urejen poslovni objekt:

___________________________________________________

___________________________________________________

Moj predlog za najlepše urejeno individualno hišo:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Komisija Turističnega društva Izlake  je prepričana, da je še mnogo hiš, objektov, ki si zaslužijo 
Izlaški nagelj. Ker pa si vseh zaradi različnih razlogov ne moremo ogledati, smo se v društvu 
odločili, da k sodelovanju povabimo vse krajane. Izpolnite spodnjo anketo in jo oddajte v 
nabiralnik, ki je v prostorih krajevne skupnosti. Predloge bo komisija upoštevala in si predlag-
ane objekte tudi ogledala. Želimo namreč pohvaliti in nagraditi tiste, ki si to po res zaslužijo.
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V športnem društvu Trimus smo se 
tudi v preteklem letu držali tradicije 
in šport izkoristili za druženje in za-
bavo. Nadaljevali smo tekaške treninge, 
se udeležili vseh večjih tekaških tek-
movanj, tekmovanj v triatlonu in du-
atlonu ter kolesarskih tur z namenom 
druženja. 

ČISTI ADRENALIN
Borut Novšak 

Prav smešni smo bili videti, medtem 
ko smo vstopali na letalo in tistih deset 
minut vožnje do želene višine 4.000 me-
trov se je vleklo kot najdaljši ponedeljek. 
Na letalo smo hodili posamično, zato 
nismo vedeli, kakšen je bil odziv posa-
meznika pred samim skokom iz letala. 
Res škoda, da tega ni mogel nihče pos-
neti, saj bi bil smeh zagotovljen vedno, 
ko bi si ogledovali slike. Po strahopet-
nem odrivu je sledil okoli  30-sekundni 
prosti pad in tu je bil občutek res nev-
erjeten in mu lahko rečemo samo ''čisti 
adrenalin''. Ko se je padalo odprlo in 
se nam je zaradi tega odvalil kamen od 
srca, nas je čakalo še okoli pet minut 
prekrasnega razgledovanja po Koroški. 
Nasmeh ob pristanku na trdna tla, ter 
besede NOROOO, TO JE NOROOO, 
so povedale vse. Skupaj smo se odločili, 
da zadevo ponovimo in zraven vzame-
mo še kakšnega pogumnega člana. 

Vse skupaj smo nadgradili z 
začetkom pohodništva po vrhovih Za-
savske transverzale in s tandemskimi 
skoki z višine 4.000 metrov, žal pa nam 
vreme ni bilo naklonjeno, da bi štiri dni 
čolnarili po Robinzonovo. 

Želja po tandemskih skokih s pada-
lom je v nas tlela že dolgo, vendar nika-
kor nismo našli dovolj poguma za samo 
izvedbo. Kljub vsemu se je nekaj hero-
jev odločilo za to adrenalinsko izkušnjo 
in se podalo na Ptuj, kjer smo bili do-
govorjeni za skok. Zaradi prezased-
enosti letala in padalcev smo bili pri-
morani iti s Ptuja v Slovenj Gradec, saj 
je bil res prečudovit sončen dan in greh 
bi bil zamuditi takšno priložnost. Ner-
voznost in neučakanost je bila vseskozi 
prisotna, saj smo se vsi prvič srečali s 
padalstvom.

Plan dela in aktivnosti za leto 2011
V marcu smo že začeli s tečajem 

športnega plezanja, aprila pa z novo 
sezono skupinskih vodenih tekaških 
treningov. Ker se je pohodništvo kar do-
bro prijelo med člani, bomo organizira-
li tudi tečaj nordijske hoje ter tako še 
nadgradili naše znanje. Kot vsako leto 
se bomo udeležili večjih tekaških tek-
movanj, triatlona in duatlona ter veliko 
kolesarili. Če bo dovolj plezalcev med 
člani, bomo organizirali kampiranje in 
plezanje v Paklenici.

Vsi zainteresirani ste lepo va-
bljeni, da obiščete našo spletno stran 
www.3mus.si ali nas najdete na Face-
booku in se nam pridružite ter skupaj 
z nami uživate v športu, pohodih in 
sproščenem druženju. Ne bo vam žal!
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Uprizoritvena umetnost ima v zasa-
vskih dolinah že dolgo tradicijo, pred-
vsem ko govorimo o odrski umetnosti. 
Gledališčnikom so se v zadnjem času 
pridružili tudi filmski ustvarjalci, ki so 
nas ne tako dolgo nazaj razveselili s ce-
lovečernim epskim vojnim spektaklom 
D'Četa Velike Zasavske vojne in v orbito 
(lokalne) estrade izstrelili kultnega bor-
ca proti kriminalu Inšpektorja Ivana iz 
serije Na kraju zločina Izlake. Po teh in 
še nekaterih uspešno izvedenih projek-
tih, ki so bili predstavljeni tudi drugod 
po Sloveniji, se je ekipa, zbrana okoli 

USTANOVLJENO FILMSKO USTVARJALNO DRUŠTVO 
LOKE STUDIO

Bogdan Šteh

neumornega filmskega entuziasta Mati-
ca Poropatiča, odločila svojo dejavnost 
spraviti še na višji nivo in začela razmi-
šljati o ustanovitvi društva za filmsko 
umetnost. Po tehtnem premisleku so se 
zainteresirani 22. januarja 2011 zbrali na 
ustanovnem zboru, kjer so potrdili usta-
novitev Filmskega Ustvarjalnega Dru-
štva Loke Studio. Čast zasesti mesto 
prvega predsednika društva je soglasno 
pripadla že prej omenjenemu idejnemu 
vodju projekta Maticu Poropatiču. Dru-
štvo lahko upravičeno trdi, da gre za vse-
zasavsko spodbudo filmski dejavnosti, 
saj ustanovni člani ne prihajajo samo z 
Izlak in iz Zagorja, temveč tudi iz Trbo-
velj, samo vprašanje časa pa je, kdaj se bo 
razširilo tudi na občino Hrastnik. Takoj 
po izvolitvi in slavnostnem podpisova-
nju ustanovne listine je zbrane nagovoril 
sveže izvoljeni predsednik, ki se je v go-
voru zahvalil za podporo in podal okvir-
ne smernice delovanja društva. Kot se je 
izkazalo že na ustanovnem sestanku, idej 
za nadaljnje delo ne manjka, vsi pa upa-
jo, da bodo kot društvo deležni podpore, 
ki bi jim omogočila še boljše pogoje za 
njihovo ustvarjanje. Občinstvo, ki je že 
doslej zvesto spremljalo njihove izdel-
ke in jim izkazovalo veliko podpore, se 

lahko že kmalu nadeja svežih izdelkov. 
Če pa je med njimi tudi kdo z dobrimi 
idejami, ga društvo vabi, da stopi z njimi 
v kontakt, da bi jih s skupnimi močmi 
spravili na filmski trak (oz., v skladu z 
razvojem novih tehnologij, v digitalizi-
rano obliko).
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26. novembra 2010 je v enem večjih 
humanitarnih projektov v Sloveni-
ji štiriintrideset slikopleskarjev pod 
okriljem Obrtno podjetniške zbornice 
Slovenije in triintrideset članov hu-
manitarnih skupin prepleskalo celot-
no četrto nadstropje v stavbi novejše 
Porodnišnice Ljubljana. Zamisel o 
tekmovanju slikopleskarjev se je po-
rodila že leta 1999 in od  tedaj naprej 
se slikopleskarji vsako leto srečujejo s 
prostovoljci iz humanitarnih skupin 
in v svojih letnih tekmovanjih izvajajo 
zahtevna slikopleskarska dela v ustano-
vah, ki jim za obnovo stavb primanjkuje 
finančnih sredstev. Prav iz tega razloga 
ima tekmovanje prvenstveno humani-
taren cilj, ki pa je v teh kriznih časih še 
toliko bolj dobrodošel. Ne nazadnje to 
dejstvo ponovno potrjuje simbolično 
sporočilo, da živimo med ljudmi, ki 
imajo smisel za dobrodelnost in sočutje 
do sočloveka. In seveda, takšnih ljudi 
bi moralo biti tudi na drugih področjih 
več. Za ljubljansko porodnišnico je bilo 
tekmovanje velika pridobitev, saj je bila 
vrednost del in materiala ocenjena na 

ZMAGA ANTONA IN ANDREJA  LAVRAČA NA 12. 
TEKMOVANJU SLIKOPLESKARJEV
Zorka Benko

40.000 eurov, ki pa jih porodnišnica 
še dolgo časa ne bi mogla zagotoviti. 
Odlični profesionalci, požrtvovalni 
humanitarci, predstavniki UKC, dona-
torji barv in drugega materiala ter vsi 
ostali, ki so pripomogli  k uspešni iz-
vedbi akcije pa so dokazali, da je z nekaj 
dobre volje, optimizma in odrekanja v 
enem dnevu možno spremeniti 4.500 
kvadratnih metrov enoličnih zidnih 
površin  v barvno tople in prijetne bi-
valne enote. Poleg dobrodelnosti in hu-
manitarnosti pa je 34 slikopleskarjev 
spremljal tudi izziv tekmovalnosti, saj 
so se pomerili pred budnim očesom 
ocenjevalne komisije, ki so jo sestavljali 
štirje sodniki. Ocenjevanje je poteka-
lo pod strogim nadzorom po vnaprej 
določenih kriterijih: priprava sten in 
stropov pred pričetkom del, obdelava 
razpok, brušenje, premaz s podlago, 
priprava barve – istovetnost z vzorcem, 
aplikacija premaza in čiščenje prostora. 
Pri vratnem podboju pa je odločalo 
točkovanje za struganje in brušenje, ki-
tanje, brušenje in lakiranje, seveda pa je 
tudi razpoznavnost ekipe pripomogla k 

višji uvrstitvi. S strani Območne obrtne 
zbornice Zagorje sta na dobrodelno hu-
manitarnem tekmovanju sodelovali dve 
ekipi in sicer Lavrač Anton in Lavrač 
Andrej ter Zupančič Miran in Trdin 
Vili. Ekipe že tradicionalno sestavljajo 
ljudje, ki so partnerji že leta in jih po-
leg stanovskega vzdušja združuje tudi 
dobrodelnost in ljubezen do sočloveka v 
stiski. Oba Lavrača sta namreč že enajsto 
leto zapored sodelovala na tekmovanju, 
osvojila tretje in četrto mesto, vselej pa 
sta bila tam nekje na zlati sredini. Vsako 
leto jima je le malo manjkalo do vrha 
oziroma do najvišjega priznanja. A vz-
trajnost je bila poplačana in prav letošnje 
leto je zaznamovalo dejstvo, da prav to 
tekmovanje dviguje raven kakovosti in 
tudi zavest, da delaš nekaj dobrega, te 
lahko popelje do najvišjih rezultatov. 
Po napornem celodnevnem delu, ki so 
ga slikopleskarji končali v popoldanskih 
urah, so se sodniki še zadnjič sprehodili 
po sobah, staknili glave in razglasili zma-
govalca. In končno je bil trud poplačan 
in enajstletna udeležba na tekmovanjih 
je obrodila sadove za Antona in Andreja 
Lavrača, ki sta bila  po mnenju komisije 
in številu zbranih točk razglašena za naj 
zmagovalca tega slikopleskarskega tek-
movanja. Najverjetneje je njuna sreča ob 
pogledu na pokal za osvojeno 1. mesto  
nepopisna. A njuna preprostost in njuno 
široko srce ju bosta kljub doseženemu 
cilju ponovno gnala naprej v humani-
tarnosti in dobrodelnosti na naslednjem 
13. tekmovanju prihodnje leto  v eni 
izmed slovenskih bolnišnic. V želji, da 
bi bilo takšnih ljudi v prihodnje čim več, 
naj zmagovalcema  iskreno čestitamo, 
hkrati pa veljajo iskrene čestitke tudi  
vsem ostalim udeležencem tekmovanja. 
S svojo srčnostjo,  odrekanjem in dobro-
delnostjo so namreč vsi skupaj dokazali, 
da jim ni mar le zase, temveč so prip-
ravljeni v vsakem trenutku nekaj storiti 
tudi v dobro ljudi v stiski. Iz tega razloga 
– iskrene čestitke.

Bojan

Andrej Anton

Goričan Branko, organizator 
tekmovanja, na podelitvi
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ČESTITAMO  Z  GLASBO

Sleherni čas praznovanja je lepši in prijetnejši, ko ga spremlja 
žlahtna domača glasba. In zmeraj ga! Tako je bilo, tako je in tako 
bo zagotovo ostalo. To je lepa slovenska navada, zato krajevni 
skupnosti Izlake in njenim prebivalcem za krajevni praznik 
izrekamo najlepše voščilo z željo, da bi si svoj praznik ozaljšali z 
glasbo ansambla Igor in Zlati zvoki. Veseli bomo, če bo k temu 
vsaj malo pripomogla tudi dejavnost glasbenega studia Zlati 
zvoki, ki se nahaja na Izlakah. Obiskujejo ga mnogi znani in 
priljubljeni glasbeniki iz Slovenije in iz tujine, tu nastaja veliko 
dobre glasbe, za katero verjamemo, da se z veseljem posluša tudi v 
teh krajih. Še naprej si želimo dobrega sožitja in sodelovanja vsem 
v zadovoljstvo. Za praznik pa še enkrat vse lepo in dobro počutje 
ter obilo izpolnjenih razvojnih ciljev do naslednjega praznika.

Studio Zlati zvoki Izlake & Igor Podpečan & ansambel Igor in zlati zvoki
www.igorinzlatizvoki.com

ZAJAMČENO KVALITETNO OLJE

ČIŠČENJE CISTERN
 PLINSKO OLJE
  KURILNO OLJE

POLC - IZLAKE

GSM: 041 618 485
Tel.: 03 56 73 782

ČIŠČENJE CISTERN
 PLINSKO OLJE
  KURILNO OLJE

POLC - IZLAKE

GSM: 041 618 485
Tel.: 03 56 73 782

Nudimo vam montažo gum za osebna
ter tovorna vozila do 56 col.
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Na območju Zasavja v kmetijstvu 
prevladujejo travnate površine, ki pred-
stavljajo potencial za razvoj ekološkega 
kmetijstva. Glede na težje pridelovalne 
pogoje in princip ekološkega kmetijstva, 
da se večina krme pridela na lastni kme-
tiji. je najzanimivejša reja pašnih živali. 
Ker po več kot desetih letih razvoja eko-
loškega kmetijstva v Sloveniji še vedno 
ni organiziranega trga za ekološko meso, 
to izrazito zavira nadaljnji razvoj. Pri-
ložnost za ekološko kmetijstvo sta tako 
pridelava zelenjave (sadja), ki ne zahte-
va velikih njivskih površin in predelava. 
Na območju KS Izlake smo v koraku z 
ostalo Slovenijo ali mogoče še naprej, saj 
imamo kmetijo Vrtačnik (Šemnik), ki se 
aktivno ukvarja s pridelavo zelenjave  in 
biodinamično sirarno Sešlar (Podlipo-
vica), kjer predelujejo kravji sir in ostale 
dobrote iz kravjega mleka.

EKOLOŠKO KMETIJSTVO NA IZLAKAH
JO in AP

trajnostno komponento, saj  temelji na 
ravnovesju in sklenjenem kroženju sno-
vi v sistemu tla - rastline - živali - človek.

V Združenje ekoloških kmetov Zdra-
vo življenje je iz KS Izlake vključenih 
kar šest članov, kar izkazuje zanimanje 
za aktivnosti, ki jih združenje izvaja od 
25. marca 1999, ko je bilo ustanovljeno 
v Lukovici. Takrat je bilo v Sloveniji le 
41 kmetij, ki so bile vključene v kontrolo 
ekološkega kmetovanja. To so bila leta, 
ko je ekološko kmetovanje začenjalo 
svoje prve korake, malo je bilo strokov-
ne literature, znanja in izkušenj. Danes 
je temu drugače in mnogi predsodki o 
ekološkem kmetijstvu so preteklost. 

Združenje ekoloških kmetov Zdra-
vo življenje je v zadnjih desetih letih 
svojega delovanja delovalo predvsem 
v smislu zagotavljanja strokovne in or-
ganizacijske pomoči svojim članom, v 

obveščanje širše javnosti o ekološkem 
kmetovanju in je promotor pri ozavešča-
nju o pomenu zdrave prehrane.

V združenje ekoloških kmetov Zdra-
vo življenje je trenutno vključenih 98 
kmetij iz dvanajstih občin širšega podro-
čja osrednje Slovenije: vse od Tuhinjske 
doline, preko širšega kamniško-domžal-
skega območja, doline Črnega grabna, 
Moravške doline, Zasavja ter širše oko-
lice Litije in Šmartnega pri Litiji. Večina 
članov se je za ekološko kmetovanje od-
ločila predvsem zaradi želje po pridelavi 
zdrave hrane ter zaradi nadaljevanje dela 
njihovih prednikov. Poleg tega so videli 
svojo priložnost tudi v možnosti boljše-
ga trženja in izboljšanju ekonomskega 
stanja kmetije. 

Sekcija društva za Zasavje pri ZEKZŽ 
je zelo aktivna in vsako leto  jeseni v Ki-
sovcu (Center EVJ) pripravlja Zasavski 
ekološki sejem (ZES). Ekološke kmetije 
se tako predstavijo in ponudijo svoje pri-
delke in izdelke. Letos bo to že 6. ZES, 
drugo leto zapored pa bo predstavitev 
tudi v Zagorju pred tržnico, kjer se bodo 
obiskovalci lahko seznanili z ekološkim 
kmetijstvom in ekološke pridelke in iz-
delke tudi poizkusili. Predvidoma  bo to 
1. 10. 2011, dva tedna pozneje pa bo 6. 
ZES. 

V vseh letih aktivno sodelujejo z 
Osnovno šolo Ivana Kavčiča Izlake in 
ostalimi OŠ iz Zasavja ter Srednjo šolo 
Zagorje. Osnovnošolci in srednješolci so 
bili vključeni v delavnice in natečaje. Na 
SŠZ pa vsako leto iz ekoloških sestavin 
pripravijo ekološke dobrote.

Eden izmed temeljnih principov eko-
loškega kmetovanja je, da pri tem sode-
lujejo vsi družinski člani na kmetiji, saj 
so navzkrižja med generacijami lahko 
velika nevarnost, da ekološka kmetija ne 
uspe.

Ekološki način pridelave hrane je po-
memben tudi zaradi ohranjanja biotske 
raznovrstnosti  in je edini, ki vključuje 

medsebojni izmenjavi izkušenj in sezna-
njanju z novitetami  na področju  ekolo-
škega kmetijstva. Pomembno je njegovo 
poslanstvo pri zastopanju interesov član-
stva v organih  Zveze združenj ekoloških 
kmetov Slovenije in Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije ter sodelovanju s 
Kmetijsko svetovalno službo in drugimi 
organizacijami. Združenje skrbi tudi za 
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Zimske počitnice v letu 2011 so se 
za člane mladinskega cerkvenega zbora 
Sv. Jurija z Izlak letos odvile drugače. 
Odpravili smo se namreč na tridnevno 
pevsko druženje v Portorož. 

Otroško-mladinski pevski zbor Sv. 
Jurija deluje že dvanajsto leto in ob 
minulem okroglem jubileju leta 2009 
je že uspel napolniti dvorano v novem 
župnijskem domu. Ne po naključju 
– pevci smo predani in v danem tre-
nutku pripravljeni iztisniti ves svoj 
dar. Obenem delujemo kot simpatična 
mešanica igrive otroškosti, vihravega 
mladostniškega zanosa in smo začinjeni 
s ščepcem zrelosti, stalnosti in izkušenj, 
dodanega s strani pevcev z nekaj več 
življenjskimi kilometri. Kot taki smo se 
po nekaj enodnevnih intenzivnih vajah 
v preteklih letih lotili še tridnevnega bi-
vanja pod isto streho.

Sončna hiša, objekt Slovenske kari-
tas, je v prvi vrsti počitniški dom za 
družine, namenjen počitnikovanju tis-
tih, ki bi si sami težko ali pa sploh ne 
privoščili oddih ob morju. Njena lega 
tik nad portoroškim avditorijem s svo-
jim razgledom na mesto in Piranski za-
liv tudi pozimi ponuja mikavno podobo 
in zadosten motiv za delo in druženje. 

Kljub temu da mnogokrat ni lahko 
sprejeti odločitve in darovati svojega 
časa, počitniških dni in celo dopusta, 
za delo, napor in prilagajanje, nam je s 
pomočjo predhodnih priprav, iskren-
ega veselja in pričakovanja ter pod-
poro naših staršev in župnije uspelo, 
da je Sončna hiša postala naše udobno 
zatočišče, njeni prostori in okolica 
pa zadostna spodbuda in navdih za 
uresničitev naših zastavljenih ciljev.

V Portorožu smo sledili dvema 
ciljema. Najprej pevskemu, tistemu 
temeljnemu, ki nas tedensko združuje 
na vajah in, kar je še pomembneje, pri 
oblikovanju bogoslužja. Ob vstopu 
v postni čas, čas priprave na Veliko 
noč in osebne duhovne poglobljen-
osti, čas intenzivnejšega čuta za odnos 
do bližnjega in potrebe po pristnem 

MLADI IZLAŠKI PEVCI V PORTOROŽU
Sebastijan Martinčič

Božjem dotiku, smo se najprej temeljito 
sprehodili skozi dve pesmi spokornosti 
in razmisleka, nato pa nas je tok sponta-
no vodil do groba vstajenja, kjer je skozi 
naslednji pesmi donelo “Povzdigujem 
tvoje ime” in “Poj in praznuj”. Trdo 
delo, zbranost in vztrajnost so nam vlili 
gotovost, da smo upravičili naš prihod, 
Božji blagoslov pa se je na nas izlival po 
mnogih znamenjih. Eno od njih je go-
tovo osebno zadovoljstvo in navdušenje 
nad lastnimi zmožnostmi; nato brez 
dvoma naš gospod župnik, duhovni 
in konkretni podpornik in spremljev-
alec, ki je z nami preživel večji del pri-
prav; nenazadnje pa tudi naša kuharica 
Mira, katere ljubezen do nas smo čutili 
v vsakem grižljaju, prispelem iz njenih 
loncev. Pa starši s svojo pripravljen-
ostjo, gostje, ki so nam podarili svoje 
izkustvo Boga v koncertnem večeru, 
mesto samo s svojo lepoto, naše medse-
bojne besede in pogovori ob mizi, spre-
hodu, večerih ... na vsakem koraku in 
v slehernem nasmehu smo čutili “tisto 
nekaj več”, Ljubezen, ki je Bog.

Občutiti in približati se tej Ljubezni 
z velikim “L” je bil naš drugi, morda 
enako pomemben cilj. Kdor se je kdaj 
soočal z organizacijo ali pripravo sku-
pine na skupno bivanje, je gotovo pred-
videval morebitne nevšečnosti v obliki 
zamujanja posameznikov, pritoževanja 
nad hrano ali udobjem, negodovanja 

nad prenatrpanim programom ali pa 
zgolj nestrinjanje kar tako. Med nami 
pa ni bilo tako. Pravzaprav smo bili 
priča pravemu festivalu točnosti, po-
zornosti in ustrežljivosti. Pripadnost 
skupnosti smo poleg petja gojili tudi 
v skupnih obedih, molitvi za nas in 
tiste, ki so ostali doma, še posebej pa 
na kopanju, sprehodu skozi mesto, pri 
večernih igrah, polnih smeha in seveda 
pri najrazličnejšem nastavljanju pred 
fotoaparati, ki so skoraj do skrajnosti 
zabeležili vse, kar smo doživeli.

Ob tako polni mizi dobrot smo se 
hitro znašli v nedeljskem jutru. Starši, 
ki so nas v velikem številu prišli iskat, 
so bili priča iskrenemu veselju nad 
doživetim. Skupna zahvala in prošnja 
za varno pot domov se je v pesmi in 
sodelovanju pri sveti maši v portoroški 
cerkvi dvigala v nebo, v srcih pa je os-
tala odločitev, da se v prihodnjem letu 
vrnemo.
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Mladi, mlajši in najmlajši!
Imate pripravljene vodenke, voščenke, svinčnike, škarje? So barvice 
ošiljene, prazni listi pa čakajo novih idej? Potem pa začnimo!

Letos vam ponujamo v izziv kar dve temi in prepričani smo, da nobena ni 
prezahtevna za vašo bujno domišljijo.

Skupaj z Avto moto društvom Izlake in Prostovoljnim gasilskim društvom 
Izlake vas vabimo, da ustvarite zanimive izdelke vseh oblik in velikosti. 
Aha, vas že vidimo, že ustvarjate prometne znake, pa motorje, avtomo-
bile, kolesa, gasilske avtomobile in gasilce ...

Le tako naprej! In ko bodo izdelki končani, nam jih skupaj s svojimi 
podatki pošljite ali prinesite na sedež Krajevne skupnosti Izlake najkas-
neje do 25. maja 2011.

Zdaj pa še vabilo na zaključno prireditev ob krajevnem prazniku! Tam 
bodo vaše mamice, atiji, babice, dedki in vsi ostali videli vaše izdelke, 
gasilci in člani Avto moto društva pa že pripravljajo mala presenečenja!

Uredniški odbor Izlaških novic
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Izboljšajo držo

Pomagajo 
preprečiti celulit 

Krepijo mišice

Idealni za vsakodnevne aktivnosti
(nakupovanje, sprehajanje, prosti čas).

Občutek, kot da bi hodili bosi po 
peščeni plaži!

*Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati pravo številko.
Velikost: 36-46*

Z vsakim korakom do 
boljšega in bolj zdravega 

življenjskega stila!

 Zmanjšajo bolečine v hrbtu in pasu.

 Aktivirajo in okrepijo vaše mišice.

 Na enostaven način do boljše forme.

Revolucionarni fi tnes čevlji 
po odlični ceni!

S priporočilom 
Vas boli hrbet?
Si želite izboljšati držo?
Bi hkrati radi poskrbeli za čvrste mišice?

Predstavljamo vam revolucionarne fi tnes čevlje Walkmaxx. Odlična rešitev 
za vse, ki si želite boljše fi zične pripravljenosti, a ne morete zapravljati časa 
v fi tnes centrih.

Z Walkmaxx čevlji boste okrepili svoje telo ter se znebili bolečin v križu in hrbtu. 
Zaradi specifi čno oblikovanega podplata, tudi najbolj enostavne aktivnosti med 
katerimi jih imate obute, spremenijo v telesno vadbo.

Stopalo se med hojo z Walkmaxx čevlji naravno zaziba naprej in vas samodejno požene 
v naslednji korak. Čevlji enakomerno porazdelijo telesno težo ter zmanjšajo pritisk na noge,
sklepe, hrbet in kolke. 

Izboljšajte krvni obtok, porabo kalorij, izgubljanje telesne teže, svojo držo in zmanjšajte 
videz celulita.

Zdaj si lahko privoščite svoje fi tnes čevlje Walkmaxx po zelo ugodni ceni!

Pokličite še danes in preizkusite edinstvene čevlje Walkmaxx brez kakršnega koli tveganja.
Na vaš klic čakamo vse dni v tednu.

 080 11 94
S spoštovanjem,
Ekipa Walkmaxx

Peta se pogrezne 
v mehko površino

Nežen odriv 
preko prstov.

Več kot 

1 milijon 
zadovoljnih 

strank v 

Nemčiji

4950€

Navedena cena izdelka Walkmaxx ne vsebuje stroškov dostave in odkupnega poslovanja po ceniku Pošte Slovenije. Cena je navedena v € in vsebuje DDV. Slike so simbolične. Glede cen in 
tehničnih podatkov si pridržujemo pravico tiskarskih in drugih napak ter spremembe modelov. Objavljena cena velja do 30. 4. 2011. Studio Moderna d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi.
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No, pa ste vaše in naše novice pre-
brali do konca. Prepričana sem, da ste 
opazili, da so tokratne Izlaške novice 
v celoti barvne. Morda se sprašujete, 
zakaj. Ja, za okroglo dvajseto izdajo se 
pa že spodobi, da je bolj opazna!

Tudi letos smo se trudili, da bi 
vam čimbolj približali dogajanje na 
Izlakah. K sodelovanju so se odzvala 
tudi društva in vam predstavila svoje 
delo, rezultate in želje. In kaj vse se je 

ZA KONEC ŠE ...
Špela Šikovec

spremenilo od lani? Če ne veste od-
govora, boste morali še enkrat pre-
listati časopis in morda boste tokrat 
našli odgovor.

Drugače pa ne sedite doma, zaprti 
med štirimi stenami, medtem ko vam 
misli švigajo sem in tja. Zunaj je pom-
lad v vsem svojem razcvetu, petje ptic 
je vsak dan glasjnejše, sonce pa vabi in 
vabi ... Pridite ven, v družbo Izlačank 
in Izlačanov. Prav gotovo boste srečali 

Krače 8a
1411 Izlake
tel.: 03/56 73 513
gsm: 031/750 797

stare znance, morda spoznali koga 
novega, predvsem pa pozabili na 
vsakdanje skrbi. Če pa vam je ljubša 
samota, obujte udobne športne copate 
in brž v hrib. Je dobro za dušo in telo. 

Vsekakor pa ne pozabite, da se na 
Izlakah dogaja veliko stvari! In če ne 
prej, se vidimo na zaključni prireditvi 
ob praznovanju krajevnega praznika, 
4. junija 2011! 

Zapeljevanje po gorenjsko
Mlado deklico je Gorenjec končno pregovoril, da se je use-
dla v njegov nov avto in sta se malo zapeljala.
Potem je parkiral, jo prijel za roke in ji pogledal globoko v 
oči. Zadrhtela je. Srce ji je začelo hitreje utripati in Gorenjec 
ji je zašepetal.
Gorenjec: “Ni mi lahko, toda nekaj te moram vprašati.”
Deklica vsa v pričakovanju reče: “Naj ti ne bo nerodno, kar 
vprašaj me.”
Gorenjec vpraša: “Ali boš dala kaj zraven za bencin?”

Zakonske težave
Mož in žena pri zakonskem svetovalcu. Po prvih trenutkih 
nelagodne tišine svetovalec vpraša: “Torej, kdaj točno so se 
začele težave?”
On: “Ko sem rekel, da bi bil tudi jaz rad na poročni sliki.”

Krava
“Gospa, vi imate pa res neotesanega moža. Včeraj mi je rekel, 
da sem krava!”
“Oprostite, toda tak je. On vedno sodi ljudi po zunanjosti.”

SMEH JE POL ZDRAVJA
DRUGA POLOVICA PA SO JABOLKA :)
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OREHOVICA,
IZLAKE

Vrtnarija se nahaja ob
cesti Izlake - Trojane.

Delovni čas:
od 1. 4. do 30. 6.

od 1. 9. do 31. 10.
ponedeljek - sobota

od 8.00 do 18.00

GABRSKO,
TRBOVLJE

Vrtnarija se nahaja ob novem
delu pokopališča v Trbovljah.

Delovni čas:
od 1. 4. do 30. 6.

od 1. 9. do 31. 10.
ponedeljek - petek

od 9.00 do 18.00
sobota

od 8.00 do 12.00

Tel: 041 525 656
www.VRTNARSTVO-HODAK.si

Za vas vzgajamo:
 balkonske rastline z veliko novostmi
 rastline za grede in grobove, med katerimi je
 tudi veliko zelo trpežnih za poletno vročino
 trajnice, grmovnice
 sadike zelenjave
 posebnosti

Pri nas kupljene rastline vam tudi posadimo.

BRŠLJANKA 2 SADIKI V LONČKU 10 cm 0,90 €
SURFINIJA V LONČKU 10 cm 0,90 €
BEGONIJA ZMAJEVA KRILA LONČEK 10 cm 1,30 €
MOLJEVKA V LONČKU 10 cm 0,90 €
SADIKE SOLATE ( običajna cena 0,15 eur) 0,10 €

Cene veljajo od 1. aprila do razprodaje zalog.

AKCIJA

S KATERIM LAHKO DO 5. MAJA 2011
DOBITE ENO BRŠLJANKO Z

ENOJNIMI ALI POLNJENIMI CVETOVI

BREZPLAČNO 

KUPON 
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CENTER 
K I S O V E C

NA ODDELKUNA ODDELKU  ''DOM IN VRT''''DOM IN VRT''
VAM NUDIMO BOGATO IZBIRO:VAM NUDIMO BOGATO IZBIRO:

BIO-ŽIVIL , GOSPODINJSKIH PRIPOMOČKOV , BIO-ŽIVIL , GOSPODINJSKIH PRIPOMOČKOV , 
ŠIROKO PALETO DARIL , VSE ZA VRTŠIROKO PALETO DARIL , VSE ZA VRT

IN ŠE, IN ŠE...IN ŠE, IN ŠE...
VABLJENI V EVJ CENTER,KJER BOSTEVABLJENI V EVJ CENTER,KJER BOSTE

VEDNO NAŠLI NEKAJ ZASE.VEDNO NAŠLI NEKAJ ZASE.

      www.elektroprom.si , info@elektroprom.si , TEL.:03 56 57 150


